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Het team

14 fiscalisten
Adviseurs & specialisten

Kantoren

4 locaties
Den Bosch (HQ)
Tilburg
Den Haag
Virtual office (online)

Communicatie

On- and offline 

Als kantoor
aangesloten bij:

Register
Belastingadviseurs

Clients

MKB & Corporate

ORGANISATIE KERNWAARDES

100% Betrokken

Bekwaam

Partnership

Betrouwbaar

Transparant

FORWARD FISCALISTEN // een korte introductie

Tax only

100% focus op
belastingadvies

www.forwardfiscalisten.nl



ONDERWERPEN

AGENDA // belastingplan 2021

1. Maatregelen Covid-19

2. Maatregelen bedrijven

3. Maatregelen ondernemers

4. Maatregelen inkomstenbelasting/loonbelasting

5. Maatregelen vastgoed

6. Maatregelen internationaal

7. Overige ontwikkelingen
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Coronareserve
• Vennootschapsbelasting
• Corona gerelateerd verlies
• Verlaging winst 2019, niet groter dan winst 2019
• Doel: vervroegd liquiditeitsvoordeel
• Vrijval reserve in 2020

TOGS/ TVL
• Vrijgesteld voordeel in inkomsten- en vennootschapsbelasting
• TVL gaat door na 1 oktober 2020 (3 perioden, max. € 90.000): vrijgesteld?

Onbelaste bonus zorgprofessional
• € 1.000 belastingvrij
• Eigen werknemers/ externen
• Vrije ruimte WKR/ eindheffing/ compensatie

Scholingskosten ex-werknemers
• Omscholing
• Vrijgesteld

BELASTINGPLAN 2021 // Covid-19 gerelateerde maatregelen
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TARIEVEN & SCHIJFGRENZEN

BELASTINGPLAN 2021 // maatregelen bedrijven
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BELASTINGPLAN 2021 // maatregelen bedrijven

• Vanaf 2022

• Onbeperkt voorwaartse verliesverrekening 

• Winsten t/m € 1 miljoen volledig verrekenbaar

• Winsten vanaf € 1 miljoen 50% verrekenbaar

www.forwardfiscalisten.nl

• Beschikbare carry forward verliezen € 10M. 

€ €
Belastbare winst 5 M.

Verliesverrekening 100% 1 M.

Verliesverrekening 50%
(5 Mio -/- 1 Mio) 2 M.

Verliesverrekening totaal (3 M.)

Belastbaar bedrag 2 M.

• Resterende carry forward verliezen € 7M. 

REKENVOORBEELDVERLIESVERREKENING



BELASTINGPLAN 2021 // maatregelen bedrijven

• Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet 
milieubeheer

• Heffing naast EU ETS
• Wel emissies die samenhangen met industriële 

productie en afvalverbranding
• Niet

– glastuinbouw
– stadsverwarming
– elektriciteitsopwekking
– het verwarmen en koelen van gebouwen 
– productie van producten

• Heffing € 30/ton in 2023 oplopend naar € 125/ton in 2030
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• Subsidie stimulering duurzame energieproductie
• Opslag voor duurzame energie- en klimaattransitie

• ODE
• Verlaging tarieven huishoudens 1/3 van de lasten
• Verhoging tarieven bedrijven 2/3 van de lasten

SDE++ / ODE TARIEVENCO2-HEFFING



Verrekening van voorheffingen VPB
• Alleen als VPB is verschuldigd. Niet

verrekende voorheffingen schuiven door.

Aanpassing renteaftrekbeperking
• Uitsluiting van 10a-lening bij positief

saldo als gevolg van negatieve rente of 
positief valutaresultaat

Innovatiebox
• Effectieve tarief van 7% naar 9%

BELASTINGPLAN 2021 // maatregelen en aankondigingen bedrijven
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Vermogensaftrek
• Evenwicht tussen behandeling van 

eigen vermogen en vreemd
vermogen

• In combinatie met verdere
beperking van renteaftrek

• Nog aan nader onderzoek
onderworpen

Groepsregeling
• Hoe lang blijft de fiscale eenheid

nog bestaan?
• Geen verdere maatregelen deze

kabinetsperiode

AANGEKONDIGDOVERIGE MAATREGELEN



Zelfstandigenaftrek
• Versnelde afbouw: 2021 van € 7.030 naar € 6.670. 2036: € 3.240
• Tegenprestatie: versnelde verhoging arbeidskorting naar maximaal € 4.205

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
• Verduidelijking aftrek voor belastingplichtigen met meerdere ondernemingen en    

belastingplichtigen die deel uitmaken van een samenwerkingsverband (bijv. VOF)
• Geen ruimte meer voor uitzonderingen

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)
• Aankondiging in aanbiedingsbrief
• Crisismaatregel, doel investeringen stimuleren
• Percentage investering korting op loonheffing

BELASTINGPLAN 2021 // maatregelen ondernemers
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BELASTINGPLAN 2021 // maatregelen inkomstenbelasting/ LB

Tarieven Box 1
• Eerste schijf (tot € 68.507): 37,10%
• Tweede schijf: 49,5%

Werkkostenregeling (WKR)
• Vrije ruimte 2020
• 3% voor eerste € 400.000 loonsom en >1,2%
• Vrije ruimte 2021
• 1,7% voor eerste € 400.000 en >1,18%

Levensloopregeling
• Valt vrij per 1 november 2021
• Levensloopverlofkorting claimen bij aangifte IB
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BELASTINGPLAN 2021 // maatregelen inkomstenbelasting/LB
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Box 3 heffing
jaar

Vermogen
€ 35.000

Vermogen
€ 150.000

Vermogen
€ 1.250.000

2020: € 22 € 981 € 15.548

2021: € 0 € 992 € 17.263

Box 2 heffing
• Van 26,25% naar 26,9%
• Voor een netto dividend van € 500.000 is in 2021 

t.o.v. 2020 € 6.029 meer belasting verschuldigd
• Gecombineerde tarief Vpb/ Box 2

Box 3 heffing
• Heffingsvrij vermogen (partners x 2)
• Schijfgrenzen
• Tarief van 30 naar 31%



Differentiatie overdrachtsbelasting
• Startersvrijstelling, 0% OVB
• Natuurlijk personen, woning, zelf 

bewonen, 2% OVB
• Rest: 8% OVB
• Aanhorigheden (schuur, garage etc.): 

gelijktijdige aankoop

BELASTINGPLAN 2021 // maatregelen vastgoed
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BELASTINGPLAN 2021 // maatregelen vastgoed
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Vastgoed beleggen vanaf 2022
• 8% OVB i.p.v. 6% OVB
• Box 3 heffing, schulden tegen forfaitair percentage meenemen, van 

de baan?
• Excessief lenen (2023), boven € 500.000 lening eigen vennootschap 

Box 2 heffing (26,9% IB)



• Nieuwe voorwaarden
• Liquidatie-/stakingsverlies > 5 Mio.
• Kwalificerend belang (zeggenschap)
• Ontbonden lichaam in EU, EER en 3e landen waarmee EU een 

kwalificerend associatieverdrag heeft gesloten (bv. Turkije, Oekraïene)
• Liquidatie/staking afgerond binnen 3 jaar na staking (besluit), tenzij niet 

fiscale reden

• Uitzondering voor belegging in buitenlands gehouden OZ of 
medegerechtigdheid tot vermogen van een onderneming.

• Vanaf verliezen > 5 Mio.

• Huidige regeling, mits staking voor 1-1-2021 en vereffening voltooid voor    
31-12-2023

BELASTINGPLAN 2021 // maatregelen internationaal
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LIQUIDATIE- EN STAKINGS VERLIES



ARM’S LENGTH BEGINSEL

BELASTINGPLAN 2021 // maatregelen internationaal

• Vanaf 2022 (wetsvoorstel komt pas komend voorjaar)
• Beperking van neerwaartse aanpassing op basis van 

arm’s length beginsel. 
• Vb. rente-imputatie op onzakelijke renteloze lening. 

• Rente wordt in aftrek gebracht op NL winst
• Correctie via eigen vermogen
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INFORMEEL KAPITAALSTRUCTUREN



Percentage aftrekposten verder verlaagd
• Aftrekposten zoals hypotheekrente en ondernemersaftrek gemaximeerd op 43% (2020: 46%)

UBO register
• Actie vanaf 27/9 – 18 maanden
• Alle nieuwe oprichtingen meteen UBO
• UBO/ pseudo UBO

Excessief lenen
• 2023

BTW
• 1 juli 2021: drastische wijziging BTW-behandeling en aangifteproces van grensoverschrijdende 

consumentenleveringen

Wet DBA
• Handhavingsmoratorium loopt af op 1-1-2021, dit najaar mogelijk verlenging?

BELASTINGPLAN 2021 // overige ontwikkelingen
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Team up and move Forward.

Forward Fiscalisten 

Nederland

Reitscheweg 53 – ‘s-Hertogenbosch

Koningshoeven 18 – Tilburg

Nassaulaan 13 – Den Haag

Internationaal

Virtueel kantoor – overal 

www.forwardfiscalisten.nl

info@forwardfiscalisten.nl

Vragen over onze presentatie of wil je kennismaken? 

▪ Paul van den Tillaart | paul@forwardfiscalisten.nl
▪ Hans Pieter Mulder | hanspieter@forwardfiscalisten.nl

088-1412400

www.forwardfiscalisten.nl


