
 

 
 
EEN OVERZICHT VAN OPVALLENDE FISCALE EN JURIDISCHE VERANDERINGEN 

IN 2021 
 

Inkomstenbelasting 
 
 
Aftrekposten niet meer tegen toptarief aftrekbaar (herhaling) 
 
De IB-tarieven (Inkomstenbelasting) gelden voor het inkomen. Voorheen waren de aftrekposten 
aftrekbaar tegen dezelfde IB-tarieven. Dat wordt losgelaten. Voorheen werden de aftrekposten van de 
inkomsten afgetrokken en dan hield je een belastbaar inkomen over. Vanaf 2020 tot en met 2023 
worden de tarieven waartegen de aftrekposten te gelde worden gemaakt stapsgewijs verlaagd naar 
het tarief van de eerste schijf. Hier valt dus de hypotheekrenteaftrek onder en de persoonlijke 
aftrekposten als giften en bijzondere uitgaven. 
 
IB-tarieven inkomstenbelasting Box 2 
 
De Box 2 tarieven gaan gefaseerd omhoog van 25% (2019), via 26,25% in 2020 naar 26,9% vanaf 
2021.  
 
Box 3 blijft ongewijzigd! 
 
In de fiscaliteiten 2020 meldden we u dat box 3 ingrijpend zou worden gewijzigd. Die plannen zijn 
voorlopig van de baan. In ieder geval voor 2021 gaan we op de oude voet verder. Het heffingsvrij 
vermogen gaat omhoog naar  €  50.000, =  per belastingplichtige. Daarentegen gaat het 
belastingtarief naar 31% (was 30%). 
 
Versoepeling in het urencriterium 2020  
 
Voor toepassing van de ondernemersaftrek en oudedagsreserve moet u voldoen aan het 
urencriterium. Dat houdt in dat u ten minste 1225 uren per jaar besteedt aan werkzaamheden voor uw 
onderneming. Door de coronacrisis kunt u hier in 2020 misschien niet aan voldoen en de aftrekposten 
missen. 
 
Om dit risico te beperken, geldt een versoepeling voor de periode 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020. U 
mag erin die periode van uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt 
besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan. 
 
Zelfstandigenaftrek gefaseerd omlaag 
 
Vanaf 2021 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd met  €  360, = per jaar tot en met 2027. 
 
Afbouw korting op de bijtelling elektrische vervoermiddelen 
 
Dit jaar (2021) is de fiscale bijtelling voor privégebruik van elektrische vervoermiddelen op de zaak 
12%. Met 60 maanden vast. In 2022 wordt deze fiscale bijtelling 16% (wel 60 maanden vast). 



   
Kortom, de fiscale stimulatie van elektrische vervoermiddelen wordt steeds minder. 
 
Wellicht laatste jaar voor de scholingsaftrek 
 
Het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van box 1 inkomen blijft nog in 
2021 aftrekbaar. Er geldt een drempel van €  250, =. Later zal deze aftrekpost vervangen worden door 
de subsidieregeling ‘Stimulans van de Arbeidsmarkt Positie’, wanneer dit gebeurt is onzeker, maar het 
lijkt 1 januari 2022 te worden. 
 
Wijziging overdrachtsbelasting 
 
Starters op de woningmarkt betalen vanaf 1 januari 2021 eenmalig geen overdrachtsbelasting (ODB) 
bij de aankoop van een woning. Hieraan zijn wel wat voorwaarden verbonden. Vanaf 1 april 2021 
geldt bovendien als aanvullende voorwaarde dat de woning onder de €  400.000 zit. 
 
Bij de aanschaf van een woning als belegging moet vanaf dit jaar 8% ODB betaald worden in plaats 
van 2%. De doorstromers betalen 2%. 
 
Vrijwilligersvergoeding 
 
Verenigingen en stichtingen met vrijwilligers mogen hen meer vergoeden. Maximaal per maand mag €  
170, =  en maximaal per jaar mag  € 1.700, =. Let ook op dat er een maximale vergoeding per uur is. 
 
 

Personenvennootschappen 
 
 
Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen 
 
Personenvennootschappen zijn de VOF, de CV en de maatschap. Regelgeving over 
personenvennootschappen staat in het Burgerlijk Wetboek. Deze regels stammen uit 1838 en zijn toe 
aan vernieuwing. Ingangsdatum voor de wijzigingen was beoogd op 1 januari 2021, maar het 
wetsvoorstel lijkt nog niet definitief. Het zit er wel aan te komen, dus bereid u voor. Eventueel moeten 
overeenkomsten tussen vennoten of maten worden aangepast. 
 
Het UBO-register 
 
UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner.  De overheid wil weten welke natuurlijke personen er 
uiteindelijk profiteren van de winsten en vermogens van bedrijven. 
 
Het ubo-register kan gevonden worden op de KvK website en kan daar worden ingevuld. De 
inlogcode is de DIGID-code. U moet dat zelf doen. 
 
Wie moeten zich daar registeren? 

- Niet beursgenoteerde bv en nv 
- Stichtingen 
- Verenigingen 
- Personenvennootschappen 
- Coöperaties 
- Onderlinge waarborgmaatschappijen 

 
Wie hoeven niet?  Eenmanszaken, Vve’s, kerkgenootschappen en niet in Nederland opgerichte 
entiteiten. Alle landen in de EU gaan hun eigen UBO-register opzetten. 
 
 
 



   
Besloten vennootschappen 

 
 
Tarief vennootschapsbelasting omlaag 
 
U gaat in 2021 minder vennootschapsbelasting betalen over uw winst. Het VPB-tarief in de eerste 
schijf gaat omlaag van 16,5% naar 15%. Bovendien wordt die schijf verlengd van een jaarwinst van    
€  200.000 naar  €  245.000. In 2022 wordt de schijf verder verlengd naar  €  395.000. 
 
 

BTW 
 
 
Komst van de nieuwe kleine ondernemersregeling 
 
Per 1 januari 2020 hebben we in Nederland een start gemaakt met de nieuwe kleine 
ondernemersregeling. Ondernemingen (ook rechtspersonen) met een omzet lager dan €  20.000 
worden als klein aangemerkt en mogen kiezen voor de nieuwe KOR (Deze heet OVOB = Omzet 
gerelateerde Vrijstelling Omzetbelasting). Het is een vrijstelling dus de onderneming blijft Btw-plichtige 
met een btw-nummer. Deelname is voor 3 jaar en stopt onmiddellijk als de omzet boven de €  20.000 
uitkomt. Je hoeft geen BTW meer te vermelden op de facturen. Aangiften BTW hoeven niet meer. Dus 
de voorbelasting is ook niet meer aftrekbaar. 
 
Hoe gaat het in de praktijk na 1 jaar ervaring? 
 
De administratie moet te allen tijde wel geboekt worden om de omzet en BTW te kunnen monitoren. 
Hierboven is het simplistisch beschreven maar er zitten meer regels aan vast. 
 
De voorbelasting is niet aftrekbaar dus alleen met een verhoging van het tarief zou u er niet op 
achteruit gaan. Bedrijven die onderling zakendoen, kunnen de BTW doorgaans aftrekken dus is de 
KOR niet interessant, ook al zit je met de omzet onder de grens. Het zou alleen interessant worden 
voor leveringen en diensten aan particulieren. 
 
BTW op verwervingen van diensten uit de EU en van buiten de EU moeten wel worden aangegeven 
(worden immers met 0% BTW verlegd naar Nederland)  en halen u meteen weer uit de KOR. Dus met 
advertenties op Google of Facebook of met een aanschaf van software uit het buitenland kunt u al niet 
meer in de KOR. 
 
Conclusie.  De nieuwe KOR is ingewikkeld en weinig toepasbaar.  
 
BTW en elektronische handel 
 
Per 1 juli 2021 gaat er BTW technisch veel veranderen voor internationale handel en dienstverlening 
aan particulieren. Met name dus webwinkels met leveringen aan bijvoorbeeld Duitsland en België. 
 
Nu is het voor Nederlandse webwinkels zo dat je Nederlandse BTW berekent voor verkopen aan 
particulieren tot het omzetgrensbedrag van een land. Kom je daaroverheen, dan moet je BTW van dat 
land gaan rekenen en aldaar afdragen. 
 
Vanaf juli 2021 vervallen de omzetgrensbedragen per land. Verkoopt een Nederlandse webwinkel 
meer dan €  10.000 aan particulieren per jaar dan wordt de BTW geheven in het land waar de 
particulier woont. 
 
De afdracht van deze buitenlandse BTW gaat via de Nederlandse Belastingdienst. Daarvoor wordt 
een éénloketsysteem (de MOSS) ingevoerd. 
 



   
 
Deze lijst van veranderingen in de fiscaliteiten (en juridische) is een door ons gemaakte 
selectie. Ik verwijs u naar het internet en andere media als u meer wilt weten over het een of 
ander. U mag mij altijd bellen om te bespreken wat de veranderingen voor u betekenen. 
 
 
Kijkt u voor veel meer fiscale veranderingen op de volgende sites: 
 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/content/belastingplan-
fiscale-veranderingen-2021  
  
of 
 
https://ondernemersplein.kvk.nl/wetswijzigingen/  
 
 


