
 

 

TAX ALERT PRINSJESDAG 2020 VOOR PRIVATE CLIENTS 

 

 

Op dinsdag 15 september 2020 heeft kabinet Rutte-III het Belastingplan 2021 

gepresenteerd. Hieronder hebben wij een overzicht gemaakt van onderwerpen uit het 

Belastingplan die van belang kunnen zijn voor vermogende particulieren, dga’s en 

(familie)ondernemingen.  

 

Wij behandelen achtereenvolgens de volgende voorgestelde maatregelen:  

 

• Maatregelen voor vermogende particulieren en beleggers 

• Maatregelen voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s) 

• Maatregelen voor familiebedrijven / ondernemers 

• Maatregelen voor stichtingen en verenigingen (inclusief ANBI’s) 

• Maatregelen bezwaar / beroep en maatregelen voor invordering van 

belastingschulden 

• Overige relevante maatregelen  

 
MAATREGELEN VOOR VERMOGENDE PARTICULIEREN EN BELEGGERS 

 

Vermogende particulieren en beleggers kunnen mogelijk door de volgende maatregelen 

worden geraakt: 

 

• Aanpassing belasting op vermogensrendement (Box 3) 

• Nieuw tarief voor de inkomstenbelasting (Box 1) 

• Verlaging effectief tarief voor verschillende aftrekposten 

• Verhoging arbeidskorting en algemene heffingskorting 

• Verhoging tarief overdrachtsbelasting voor beleggingen en niet-woningen  

 

Aanpassing belasting op vermogensrendement (Box 3) 

Afgelopen zomer werd duidelijk dat een eerder voorstel voor aanpassing van de heffing 

in Box 3 geen doorgang zou vinden en dat door het kabinet werd gezocht naar een 

alternatief.  

 

In de huidige voorgestelde wijziging blijft de wijze van belastingheffing in Box 3 in 2021 

hetzelfde. Dit betekent dat de heffing onder andere afhankelijk blijft van de hoogte van 

het vermogen. De hoogte van het heffingsvrij vermogen, het forfaitair rendement en het 

tarief veranderen wel. 

 

- Het heffingsvrij vermogen wordt verhoogd van € 30.846 (of € 61.692 met fiscaal 

partner) naar € 50.000 (of € 100.000 met fiscaal partner).  

- Het tarief in Box 3 wordt vanaf 2021 verhoogd van 30% naar 31%.  
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De tarieven zijn als volgt: 

 

Grondslag 

meer dan 

Grondslag 

minder 

dan 

Toerekening 

spaardeel 

(0,03%) 

Toerekening 

beleggings- 

deel (5,69%) 

Heffing  

(tarief 31%) 

€ 0 € 100.000 67% 33% 0,59% 

 

€ 100.000 € 1.000.000 

 

21% 

 
79% 1,40% 

€1.000.000 -  

 

0% 

 
100% 1,76% 

 

Nieuw tarief voor de inkomstenbelasting (Box 1)  

Het tarief in de tweede schijf blijft 49,50%. Het tarief in de eerste schijf wordt vanaf 2021 

teruggebracht van 37,35% naar 37,10%. De hoogte van de inkomensgrens blijft 

ongewijzigd. 

 

De nieuwe tarieven zijn als volgt: 

 

Schijf Inkomen Tarief 

1 Tot €  68.507 37,1% 

2 Vanaf €  68.508 49,5% 

 

Na 2021 daalt het tarief in de eerste schijf tot uiteindelijk 37,03% in 2024. 

 

Verlaging effectief tarief voor diverse aftrekposten 

Vorig jaar besloot het kabinet dat het Box 1 tarief, waartegen aftrekbare kosten voor de 

eigen woning in aanmerking kunnen worden genomen, stapsgewijs wordt verlaagd. In 

2021 is daardoor de hypotheekrente slechts tegen 43% aftrekbaar. Deze tariefsverlaging 

geldt ook voor een aantal andere aftrekposten waaronder de ondernemersaftrek, de 

MKB-winstvrijstelling, de terbeschikkingstellingsvrijstelling en de persoonsgebonden 

aftrek. 

 

Verder wordt in 2021 de aftrek wegens geen of een geringe eigenwoningschuld (Wet 

Hillen) nog maar voor 90% in aanmerking genomen. Met andere woorden zal 10% van 

het eigenwoningforfait bij het inkomen worden geteld als er geen of een geringe 

eigenwoningschuld is.  

 

Verhoging arbeidskorting en algemene heffingskorting  

De verhoging van de arbeidskorting die per 2022 zou ingaan, wordt een jaar naar voren 

gehaald. De arbeidskorting per 2021 bedraagt hierdoor maximaal € 4.205.  

 



 

3 
 
 
 

 

Naast de verhoging van de arbeidskorting wordt ook voorgesteld om de algemene 

heffingskorting te verhogen naar maximaal € 2.837. 

 

Verhoging tarief overdrachtsbelasting voor beleggingen en niet-woningen  

Per 1 januari 2021 wordt de overdrachtsbelasting voor niet-woningen verhoogd van 6% 

naar 8%. Daarnaast gaat het tarief voor beleggingen, waaronder ook woningen die niet 

als eigen woning worden aangemerkt, van 2% naar 8%. Voor de eigen woning blijft het 

verlaagde tarief van 2% van toepassing.  

 

Overigens geldt voor starters met een leeftijd tussen de 18 en 35 jaar dat zij onder 

voorwaarden vanaf 2021 geen overdrachtsbelasting betalen wanneer zij een eerste 

eigen woning kopen. Dit kan een extra impuls zijn voor ouders om hun kinderen in 2021 

in het kader van estate planning te ondersteunen met de aankoop van hun eerste eigen 

woning.  

 

MAATREGELEN VOOR DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDERS (DGA’S) 

 

Onderstaande maatregelen zijn van belang voor dga’s. Een deel hiervan is al eerder 

aangekondigd en hebben wij voor u opgenomen om een compleet overzicht te hebben.  

 

• Tariefsverhoging Box 2 

• Inwerkingtreding UBO-register 

• Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap uitgesteld 

 

Tariefsverhoging Box 2 

In 2019 werd aangekondigd dat het belastingtarief in Box 2 omhoog gaat van 25% in 

2019 naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021. Na 2021 zijn geen verdere verhogingen 

aangekondigd.  

 

De verhoging geldt ook voor opgebouwde reserves. Het kan daardoor voordelig zijn om 

nog in 2020 dividend uit te keren naar privé en zo te profiteren van het lagere tarief.  

 

Inwerkingtreding UBO-register 

Op 23 juni 2020 is het wetsvoorstel ‘Implementatie registratie van uiteindelijk 

belanghebbende van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ (het UBO-

register) aangenomen door de Eerste Kamer. In het UBO-register worden 

persoonsgegevens opgenomen van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van 

Nederlandse vennootschappen, stichtingen en andere juridische entiteiten.  

 

Er geldt een registratieplicht voor Nederlandse bv’s, nv’s, stichtingen, verenigingen, 

onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties, maatschappen, vennootschappen 

onder firma, commanditaire vennootschappen en kerkgenootschappen. Deze entiteiten 
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moeten hun UBO(‘s) registreren indien zij een belang van 25% of meer hebben. Bij 

stichtingen en verenigingen geldt als vereiste enkel dat de UBO betrokken moet zijn. 

Voor buitenlandse rechtspersonen geldt geen registratieplicht, ook niet als zij een 

Nederlandse hoofd- of nevenvestiging hebben. 

 

Entiteiten waarvoor de registratieplicht geldt moeten zich binnen 18 maanden na 

inwerkingtreding van de wet op 27 september 2020 bij de Kamer van Koophandel hun 

UBO(‘s) registeren, waardoor de registratietermijn eindigt op 26 maart 2022. 

 

Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap uitgesteld 

Eerder kondigde het kabinet het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen 

vennootschap aan. Kort gezegd houdt dit wetsvoorstel in dat een dga die aan het eind 

van het betreffende kalenderjaar voor meer dan € 500.000 schuld heeft aan zijn 

vennootschap, over dat meerdere inkomstenbelasting dient te betalen. Het ‘excessieve’ 

deel wordt belast als ware dividend. Eigen woningschulden zijn onder voorwaarden 

uitgezonderd.  

 

In dit wetsvoorstel is voorzien in een aantal maatregelen om dubbele heffing te 

voorkomen. Verder maakt het voorstel het mogelijk om ook zonder heffing een lening te 

verstrekken aan kinderen.  

 

Tenslotte zijn speciale regelingen getrokken voor internationale situaties.  

 

De ingangsdatum van deze maatregel is uitgesteld van 1 januari 2022 naar 1 januari 

2023. Doordat de peildatum om te beoordelen of de relevante schuld meer dan 

€ 500.000 bedraagt eind van het kalenderjaar is, gaat deze maartregel feitelijk pas per 

31 december 2023 in. 

 

MAATREGELEN VOOR FAMILIEBEDRIJVEN / ONDERNEMERS 

 

Voor familiebedrijven en ondernemers zijn de volgende maatregelen relevant: 

 

• Nieuwe tarieven voor de vennootschapsbelasting 

• Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting (2019) 

• Beperking verliesverrekening 

• Verhoging effectieve tarief innovatiebox 

• Voorkomen van vrijstelling door specifieke renteaftrekbeperking 

• Verlaging zelfstandigenaftrek 

• Wijzigingen vrije ruimte werkkostenregeling 
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Nieuwe tarieven voor de vennootschapsbelasting 

In verband met het coronavirus, vindt de eerder aangekondigde verlaging van het hoge 

tarief van de vennootschapsbelasting geen doorgang, waardoor dit tarief in 2021 25% 

blijft. Het lage tarief van de vennootschapsbelasting wordt met ingang van 2021 wel 

verder verlaagd van 16,5% naar 15%. Daarnaast wordt vanaf 2021 de drempel voor het 

lage tarief verhoogd tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 wordt deze 

winstgrens verder verhoogd naar € 395.000. 

 

De volgende vennootschapsbelastingtarieven zijn voorgesteld: 

 

Jaar Eerste schijf Tweede schijf 

2021 15% over de eerste € 245.000 25% over het meerdere 

2022 en verder 15% over de eerste € 395.000 25% over het meerdere 

 

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting (2019) 

In het kader van liquiditeitsverruiming voor ondernemers, is het voor 

vennootschapsbelastingplichtige lichamen onder voorwaarde mogelijk om het te 

verwachten coronaverlies van 2020 vroegtijdig te verrekenen met de in 2019 behaalde 

winst waarover vennootschapsbelasting is verschuldigd. Door het vormen van een 

fiscale coronareserve kan een teruggave worden gevraagd van de eerder over 2019 

betaalde en te betalen vennootschapsbelasting. Vanaf 2021 zal de regeling worden 

opgenomen in de wet. 

 

Beperking verliesverrekening 

Het kabinet heeft aangekondigd dat de mogelijkheid om verliezen te verrekenen vanaf 

2022 zal veranderen. Waar de termijn voor voorwaartse verliesverrekening nu zes jaar 

bedraagt, zal dat vanaf 2022 onbeperkt zijn. De termijn voor voorwaartse 

verliesverrekening zal één jaar blijven. Echter, zowel de voorwaarts (carry foward) als 

achterwaarts verrekenbare verliezen (carry back) zullen slechts tot een bedrag van € 1 

miljoen aan belastbare winst verrekenbaar zijn. Bij een hogere winst zijn de verliezen 

slechts tot 50% van die hogere belastbare winst in een jaar verrekenbaar. 

 

Dit betekent dat ondernemingen met een belastbare winst van meer dan €1.000.000, 

maar grotere compensabele verliezen, toch vennootschapsbelasting verschuldigd zullen 

zijn. Of er een overgangsregeling gaat komen is nog niet duidelijk. Momenteel wordt de 

uitvoerbaarheid van de maatregel getoetst. 

 

Verhoging effectieve tarief innovatiebox 

Het effectieve vennootschapsbelastingtarief in de innovatiebox wordt verhoogd van 7% 

naar 9%. Deze maatregel treedt vanaf 2021 in werking. De overige aspecten van de 

innovatiebox blijven ongewijzigd. 
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Voorkomen van vrijstelling door specifieke renteaftrekbeperking 

Negatieve rente of (positieve) valutawinsten zullen niet langer aftrekbaar zijn op 

zogenaamde “10a-leningen”. Artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 

1969 bevat een antimisbruikbepaling die in onwenselijke gevallen ertoe strekt dat de 

belastbare winst niet wordt uitgehold met de rentelasten (kosten en valutaresultaten 

daaronder begrepen) op schulden aan verbonden partijen.  

 

In het geval van rentelasten, kosten en valutaverliezen blijft deze bepaling van 

toepassing. 

 

Verlaging zelfstandigenaftrek 

Het belastingplan 2021 bevat een voorstel om de maximale zelfstandigenaftrek te 

verlagen van € 7.030 naar € 6.670. Het kabinet bouwt de zelfstandigenaftrek sneller en 

sterker af, bovenop de stappen die vorig jaar al zijn ingezet. Vanaf 2021 wordt de aftrek 

jaarlijks verlaagd tot € 3.240 in 2036. 

 

Wijzigingen vrije ruimte werkkostenregeling 

In verband met het coronavirus is de vrije ruimte in de werkkostenregeling voor het jaar 

2020 over – kort gezegd – de fiscale loonsom tot en met € 400.000 tijdelijk verhoogd 

van 1,7% naar 3%. Boven dat bedrag bedraagt de vrije ruimte 1,2% van de loonsom.  

 

Vanaf 2021 zal de vrije ruimte 1,7% bedragen voor de eerste € 400.000. Voorgesteld 

wordt om per 1 januari 2021 het percentage van 1,2% te verlagen naar 1,18%.  

 

Daarnaast wordt de gerichte vrijstelling voor scholingskosten vanaf 2021 verruimd. 

Werknemers zijn niet langer loonheffing verschuldigd over een opleiding of studie die zij 

na hun dienstverband volgen en door de (ex-)werkgever wordt vergoed. 

 

MAATREGELEN VOOR STICHTINGEN EN VERENIGINGEN (INCL. ANBI’S) 

 

Afschaffing aftrekbaarheid contante giften 

Contante giften zullen bij de donateur of schenker niet langer onder de giftenaftrek 

vallen. Overige giften blijven onder voorwaarden wel aftrekbaar.  
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MAATREGELEN BEZWAAR/BEROEP EN MAATREGELEN VOOR INVORDERING 

VAN BELASTINGSCHULDEN 

 

De volgende maatregelen zijn relevant: 

 

• Wijziging hoogte belastingrente en invorderingsrente  

• Afschaffen betalingskorting 

• Verplichting voor de aangifte inkomstenbelasting 

 

Wijziging hoogte belastingrente en invorderingsrente  

Voordat het coronavirus ons land trof, was de belastingrente 8% voor de 

vennootschapsbelasting en 4% voor de overige belastingen. In het kader van het 

coronavirus is de belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Per 1 oktober 2020 wordt 

het tarief van de belastingrente voor alle belastingen (ook de vennootschapsbelasting) 

4%. De verwachting is dat per 1 januari 2022 de belastingrente voor de 

vennootschapsbelasting weer zal worden teruggebracht naar 8%. 

 

Veder is in het kader van het coronavirus de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 

tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging geldt voor alle 

belastingschulden en zal gelden tot en met 31 december 2021. Indien de Belastingdienst 

invorderingsrente moet vergoeden, blijft wel het normale tarief van 4% gelden. 

 

Afschaffen betalingskorting 

Het kabinet was van plan om de betalingskorting die wordt gehanteerd bij betaling 

ineens van de verschuldigde vennootschapsbelasting voor de eerste betalingstermijn (in 

plaats van in termijnen) per 2021 af te schaffen. Het percentage waartegen de 

betalingskorting wordt berekend is gelijk aan het percentage van de in rekening te 

brengen invorderingsrente. Hierboven leest u dat het percentage voor de 

invorderingsrente 0,01% bedraagt tot en met 31 december 2021. De betalingskorting 

wordt vanaf 2021 niet afgeschaft maar zal door het rekenpercentage van 0,01% 

uitermate beperkt zijn. 

 

Verplichting voor de aangifte inkomstenbelasting 

Ondanks de verhoging van het heffingsvrij vermogen in Box 3, wordt het vanaf de 

aangifte inkomstenbelasting over 2021 voor iedereen met Box 3 vermogen van meer 

dan € 31.340 verplicht om aangifte te doen. Hiermee wordt dan een zogenaamde 

“beschikking rendementsgrondslag” vastgesteld. De vastgestelde rendementsgrondslag 

wordt meegewogen bij het vaststellen van toeslagen en andere inkomensafhankelijke 

regelingen. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat de aanpassingen in Box 3 effect 

hebben op toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen. 
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OVERIGE RELEVANTE MAATREGELEN  

 

• Aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling 

• Wijziging van de groepsregeling op komst  

• Invoering van een bronbelasting op renten en royalty’s 

• Uitbreiding bronbelasting voor dividenden naar laagbelastende landen (2024)  

 

Aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling 

Momenteel  kunnen verliezen die ontstaan door het staken van een bedrijfsactiviteit in 

het buitenland of het liquideren van een buitenlandse betreffende entiteit, onder 

voorwaarden worden afgetrokken van de belastbare winst in Nederland. Door de 

aanpassing van de liquidatie- en stakingsverliesregeling wordt de aftrek beperkt in 

omvang tot € 5.000.000. Daarnaast wordt de mogelijkheid om heffing door te schuiven 

naar toekomstige jaren beperkt. De beperking houdt in dat uiterlijk in het derde 

kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van (het besluit tot) staking het verlies moet 

worden genomen, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat het later nemen van het verlies 

niet is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. Verder zal de regeling 

worden ingeperkt voor deelnemingen en vaste inrichtingen buiten de Europese Unie 

(EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) en moet er sprake zijn van een 

kwalificerend belang, met een stemrecht van ten minste 50%. 

 

Wijziging van de groepsregeling op komst  

Op Prinsjesdag heeft staatssecretaris van Financiën Vijlbrief een brief naar de Tweede 

Kamer gestuurd waarin hij onder meer hoofdlijnen voor een mogelijke nieuwe 

groepsregeling uiteenzet. De reden voor een wijziging is de Europeesrechtelijke 

kwetsbaarheid van het huidige fiscale-eenheidsregime. In dit kader is de wet al op een 

aantal aspecten aangepast in de Wet spoedreparatie fiscale eenheid, maar met 

betrekking tot andere aspecten lijkt het Europeesrechtelijke risico niet volledig geweken. 

De beslissing om een wetsvoorstel in te dienen wordt aan een volgend kabinet 

overgelaten.  

 

Invoering van een bronbelasting op renten en royalty’s 

Per 1 januari 2021 wordt een bronbelasting op renten en royalty’s ingevoerd, naar een 

tarief dat is gekoppeld aan het dan geldende hoogste tarief in de 

vennootschapsbelasting. De maatregel gaat gelden voor geldstromen naar landen met 

een winstbelastingtarief van minder dan 9% die op de Nederlandse zwarte lijst staan en 

naar landen die op de Europese lijst van niet-coöperatieve jurisdicties staan. Redenen 

voor het kabinet voor de invoering zijn voorkomen dat Nederland wordt gebruikt als 

toegangspoort naar laagbelastende landen, en verkleinen van het risico van 

belastingontwijking door het verschuiven van de (Nederlandse) belastinggrondslag naar 

laagbelastende landen. 
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Uitbreiding bronbelasting voor dividenden naar laagbelastende landen (2024)  

Eerder dit jaar kondigde de staatssecretaris van Financiën Vijlbrief aan dat 

dividendstromen naar laagbelastende landen per 1 januari 2024 zullen worden belast. 

Voor het einde van deze kabinetsperiode worden maatregelen hieromtrent uitgewerkt. 

Per 2024 zal de bronbelasting op renten en royalty's dus worden aangevuld met een 

bronbelasting over dividenden. 

 

Wilt u weten wat de bovenstaande maatregelingen voor uw fiscale positie betekenen? 

Of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om bepaalde negatieve effecten te 

verminderen? Neem dan vrijblijvend contact op met Majid Ettafahi, fiscaal partner 

vermogende particulieren en familiebedrijven, of met Niels Meloen.  


