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INLEIDING

Eindejaarsactualiteiten
2020

Het jaar 2020 zit er alweer bijna op. Een jaar die we niet snel zullen vergeten. De wereld wordt op dit moment nog steeds in de greep gehouden
door Corona, of beter gezegd COVID-19. Veel bedrijven hebben het
zwaar door tijdelijke sluitingen en/of het niet kunnen uitoefenen van
hun normale bedrijfsvoering. Medewerkers werken veelal vanuit huis.
Dit alles vergt veel flexibiliteit van alle betrokken partijen. Hoe 2021 er
wat dit betreft uit gaat zien is nog heel onzeker, maar het is wel verstandig
om alvast naar de fiscale wet– en regelgeving van 2021 te kijken, omdat
hier nu nog op geanticipeerd kan worden.

ALLE BELASTINGPLICHTIGEN

Inkomstenbelasting
Speel in op aftrekbeperking box 1
De tarieven in box 1 voor inkomsten uit werk en woning gaan de
komende jaren verder omlaag. Hiermee is al begonnen in 2019. Ook
in 2021 kun je een verlaging van de tarieven tegemoetzien. Het tarief
van de eerste schijf, tot een inkomen van € 68.507, gaat in 2021 omlaag: van 37,35% naar 37,1%.
Over het deel van jouw inkomen boven € 68.507 betaal je in de
tweede schijf 49,5%. Dit blijft volgend jaar ongewijzigd.
Hier staat tegenover dat aftrekposten volgend jaar minder voordeel opleveren. Dit geldt vooral als jouw inkomen meer dan € 68.507 bedraagt en
je aftrekposten (deels) tegen het hoogste tarief kunt aftrekken. Dit jaar
kan dat nog tegen 46%. In 2021 komen aftrekposten in aftrek tegen
maximaal 43%. Het maximum aftrekpercentage wordt voor het overgrote
deel van de aftrekposten verder afgebouwd naar 37,05% in 2023.
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ALLE BELASTINGPLICHTIGEN (vervolg)
Je kunt hierop inspelen door aftrekposten zo veel
mogelijk in de tijd naar voren te halen. Een gift van
bijvoorbeeld € 10.000 aan een ANBI levert je tegen
het maximumtarief nu in beginsel nog een maximaal
fiscaal voordeel op van € 4.600. In 2023 levert
dezelfde gift je nog maar een maximaal voordeel op
van € 3.705.

Behalve aftrekposten voor ondernemers gaat het om uitgaven voor onderhoudsverplichtingen, uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten, scholingsuitgaven, aftrekbare giften, het
restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren en verliezen op
beleggingen in durfkapitaal. Voor zover mogelijk is het verstandig deze
aftrekposten naar voren te halen.

Stel jouw opleiding niet langer uit
Volg je als particulier een opleiding of studie voor een beroep? Je kunt
dan de kosten hiervan in aftrek brengen als scholingsuitgaven. Er is een
wetsvoorstel ingediend om deze algemene fiscale aftrek te schrappen en
te vervangen door een specifiekere regeling. Tot die tijd kun je gebruik
blijven maken van de scholingsaftrek. In 2021 heb je in ieder geval nog
recht op de aftrek. Als je recht hebt op studiefinanciering (waaronder
collegegeldkrediet), bestaat er geen recht op aftrek.

Schenk jouw giften periodiek
Periodieke giften zijn giften aan goede doelen in de vorm van vaste en
gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden.
Deze giften kun je aftrekken als je gebruikmaakt van een notariële of onderhandse akte van schenking. Hierin moet zijn aangegeven dat over een
periode van minstens vijf jaar de gift wordt verstrekt. Voor periodieke
giften geldt geen drempel en ook geen plafond.
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ALLE BELASTINGPLICHTIGEN (vervolg)
Schenk periodiek als je geen last wilt hebben van
de drempel of het plafond. Stel je een onderhandse
akte op, dan geldt wel een aantal eisen. Neem voor
deze akte contact op met uw adviseur. Bereken wel
of het ontgaan van het plafond en de drempel door
periodiek te schenken opweegt tegen het nadeel
dat jouw schenking over een langere periode wordt
uitgesmeerd en dus vanwege de dalende tarieven
minder oplevert. Vanaf 2023 levert een gift immers
nog maar een fiscaal voordeel op van maximaal
37,05%.

Maak jouw (klein)kinderen blij met een schenking
Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling in de schenkbelasting. Zo kun je in 2020 jouw kinderen belastingvrij € 5.515 schenken en jouw kleinkinderen of derden € 2.208. In 2021 wordt de belastingvrije schenking aan kinderen en aan derden eenmalig met € 1.000,verhoogd. De Tweede Kamer heeft de belastingwetten op dit punt aangepast vanwege het coronavirus.
Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar bestaat er een eenmalige verhoging
van dit bedrag tot:
€ 26.457;
€ 55.114 indien het bedrag gebruikt wordt voor een studie;
€ 103.643 indien het bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning.
De eenmalige schenking van € 103.643 ten behoeve
van de eigen woning geldt ook voor andere
personen dan de eigen kinderen. Houd wel rekening
met de voorwaarden van deze schenking.
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ALLE BELASTINGPLICHTIGEN (vervolg)

ONDERNEMERS (vervolg)

Beleg groen in box 3

Optimaliseer jouw kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Wil je jouw box 3-vermogen verlagen, denk dan ook eens aan groene
beleggingen. Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling in box 3 van
maximaal € 59.477 (bedrag 2020). Heb je een fiscale partner, dan bedraagt de vrijstelling voor jou en jouw partner gezamenlijk zelfs het dubbele (€ 118.954). Ook een minderjarig kind heeft zelfstandig recht op
deze vrijstelling. Naast de vrijstelling in box 3 heb je ook nog recht op
een heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box 3.

Als je gebruik wilt maken van de investeringsaftrek is er een aantal zaken
waar je rekening mee moet houden.

De vrijstelling geldt niet voor de vermogenstoets
in de toeslagen.

ONDERNEMERS
Vraag op tijd bijzonder uitstel van belastingbetaling aan
Ben jij met jouw bedrijf in betalingsproblemen gekomen door de coronacrisis? Je kan nog tot en met 31 december 2020 bijzonder uitstel van belastingbetaling aanvragen. Ook kan je de eerdere aanvraag voor bijzonder
uitstel van belastingbetaling verlengen. De regeling voor dit bijzonder
uitstel van betaling eindigt uiterlijk op 31 december 2020. Vraag het uitstel of de verlenging op tijd aan.
Wanneer jouw bijzonder uitstel afloopt, moet je bij de eerstvolgende aangiften en aanslagen jouw belasting weer op tijd betalen. Vanaf 1 juli 2021
begint de afbetaling van de openstaande belastingbedragen waarvoor jij
vanwege de coronacrisis uitstel van belastingbetaling hebt gekregen. Je
krijgt hiervoor 36 maanden de tijd.

Het percentage aan aftrek is in 2020 het hoogst als het totaal aan
jaarinvesteringen ligt tussen € 2.400 en € 58.238. Het moment van
het aangaan van investeringsverplichtingen (geven opdracht, ondertekening offerte e.d.) is beslissend voor het investeringsmoment. Het plannen, als dat mogelijk is, spreiden van investeringsverplichtingen loont vaak de moeite.
Om de investeringsaftrek in de aangifte inkomstenbelasting 2020
mee te mogen nemen, moet je het bedrijfsmiddel in 2020 in gebruik nemen óf je moet op het bedrijfsmiddel voldoende aanbetalen.
Neem je niet in 2020 in gebruik en betaal je niet het bedrag van
de aftrek, dan schuift de aftrek (deels) door naar latere jaren. Afhankelijk van jouw verwachte winst kan het aantrekkelijk zijn nog
in 2020 een aanbetaling te doen. Let daarbij wel op risico’s bij faillissement van de leverancier.
Betaal in ieder geval 25% van een nog niet in
gebruik genomen investering binnen 12 maanden na
het aangaan van de verplichting tot aankoop van
het bedrijfsmiddel. Doe je dit niet, dan komt de hele
investeringsaftrek te vervallen (tenzij er sprake is
van overmacht).

Soms mag je bedrijfsmiddelen willekeurig afschrijven, zoals bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan. Heb je deze nog niet in gebruik genomen, dan kan je toch willekeurig afschrijven over maximaal het bedrag
dat je in het jaar van investeren hebt betaald. Let er hierbij op dat deze
betaling moet plaatsvinden naast het betalingsbedrag om de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek te benutten.
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ONDERNEMERS (vervolg)

Heb je in de afgelopen vijf jaar (dus in de periode tussen 2016 en 2020)
gebruikgemaakt van de investeringsaftrek en verkoop je het bedrijfsmiddel weer of ruilt je het in, dan krijgt je mogelijk te maken met een desinvesteringsbijtelling. Dit betekent dat je een gedeelte van de investeringsaftrek weer moet terugbetalen. Houd hier rekening mee en wacht, als dat
kan, met de desinvestering tot de vijfjaarsperiode voorbij is.

lijk tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 zijn betaald en ook binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik worden genomen. Verder geldt er een aantal voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van de
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Bedrijven die investeren kunnen de
BIK aanvragen bij de RVO. Na ontvangst van een BIK-verklaring kan de
BIK worden verrekend met de loonheffing.

Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking
voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Onder
andere
bedrijfsmiddelen
met
een
investeringsbedrag van
minder dan € 450
uitgesloten, maar ook uitgesloten zijn bijvoorbeeld
goodwill, grond, woonhuizen en personenauto’s die
niet bestemd zijn voor beroepsvervoer.

Investeringsverplichtingen aangegaan ná 1 oktober
2020 tellen mee voor de BIK, maar slechts indien de
laatste betaling voor de investering is gedaan in
2021. Het loont daarom de moeite om te beoordelen
of de laatste betaling verschoven kan worden naar
begin 2021.

De nieuwe BIK-regeling

Vaste kostenvergoeding loopt niet meer door in 2021

Vanwege de coronacrisis is er een nieuwe, fiscale investeringssubsidie
geïntroduceerd: de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). De BIK
geldt voor investeringsverplichtingen aangegaan in de periode 1 oktober
2020 t/m 31 december 2022 voor nieuwe bedrijfsmiddelen. De BIK kan
verrekend worden met de loonheffing en is dus alleen interessant voor
bedrijven met personeel. Door deze systematiek is het voordeel van de
regeling niet afhankelijk van de hoogte van de winst.
Via de BIK kan tot en met 31 december 2021 van een investering 3%
van het investeringsbedrag tot €5 miljoen worden verrekend met de
loonheffing. Bij een hoger investeringsbedrag is van het meerdere 2,44%
te verrekenen. Dit pakt dus gunstig uit voor kleinere investeringen. De
percentages voor het jaar 2022 staan nog niet vast. De BIK kan per jaar
vier keer worden aangevraagd. Er geldt per aanvraag een ondergrens van
€ 20.000 en per bedrijfsmiddel een ondergrens van € 1.500.
De BIK kan worden verkregen naast de bestaande investeringsregelingen,
de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek en de
energie-investeringsaftrek. De BIK geldt – zoals gezegd – alleen voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen. De investeringen moeten uiter-

Dit voorjaar keurde de staatssecretaris van Financiën goed dat vaste reisen andere kostenvergoedingen onbelast blijven doorlopen. Ook al hebben deze betrekking op werkdagen die werknemers thuis doorbrengen
vanwege de coronamaatregelen die sinds maart 2020 van kracht zijn.
Vanaf 1 januari 2021 komt deze goedkeuring te vervallen. Als werkgever
zul je dus dergelijke vergoedingen opnieuw moeten beoordelen.
Voor veel werknemers leidden de maatregelen rondom de coronacrisis
van maart 2020 tot een verandering van hun reispatroon. Door toenemend thuiswerken namen de kilometers voor woon/werkverkeer aanzienlijk af en daarmee de feitelijke reiskosten. Die verandering kon met
zich meebrengen dat je als werkgever de vaste reiskostenvergoeding moest
aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moest rekenen.
Dit vond de overheid niet doelmatig en ongewenst. Daarom hoeven
werkgevers –indien werknemers een vaste reiskostenvergoeding ontvangen en nu (bijna) volledig thuis werken– de vaste reiskostenvergoeding
niet aan te passen. Dit jaar mag je als werkgever blijven uitgaan van het
reispatroon waarop de vergoeding gebaseerd was vóór 13 maart 2020.
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De overheid keurde daarnaast goed dat naast de vaste reiskostenvergoeding, ook andere vaste vergoedingen onbelast mogen blijven doorlopen.

Goedkeuringen vervallen per januari
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft recent laten weten dat deze
goedkeuringen alleen gelden voor 2020. Met ingang van 1 januari 2021
komen ze te vervallen.
Wat betekent dit voor jou als werkgever als je onbelaste kostenvergoedingen uitkeert? Vanaf januari 2021 moet je die aanpassen aan de feiten en
omstandigheden van dat moment. Dat betekent dat je bij de vaststelling
van de vaste vergoeding rekening houdt met het veranderde reispatroon
van jouw personeel. Is een onbelaste reiskostenvergoeding sowieso nog
mogelijk, rekening houdend met de 36 weken- of 128-dageneis. Wellicht
ga je de kosten voor woon/werkverkeer vergoeden op basis van werkelijk
gereisde dagen?
Verder kun je dus vanaf 1 januari 2021 over de thuiswerkdagen geen
vergoeding meer geven voor kleine kosten. Beoordeel dus goed of de onderbouwing voor de vergoeding in 2021 nog volstaat.

AUTO
Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden
Een lagere bijtelling geldt gedurende een termijn van maximaal 60 maanden. Heb je een auto van de zaak met een lagere bijtelling die op kenteken is gezet in 2016, houd er dan rekening mee dat deze lagere bijtelling
in 2021 verloopt. Vanaf dat moment geldt voor die auto een bijtelling
van 25% (en dus geen 22%)!
Het verval van de lage bijtelling na 60 maanden geldt voor alle auto’s.
Dus ook de volledig elektrische auto uit 2016 die nu nog een 4%bijtelling kent –, krijgt in 2021 na 60 maanden een hogere bijtelling.
Deze bedraagt in 2021 15% tot een cataloguswaarde van € 40.000 en
25% over het meerdere.
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AUTO (vervolg)
Krijgt de auto een (fors) hogere bijtelling, dan is
het wellicht voordeliger deze in privé te gaan
rijden. Deze optie bestaat voor dga’s en overige
werknemers, maar in beginsel niet voor de
ondernemer in de inkomstenbelasting. Als je
ondernemer bent in de inkomstenbelasting, moet je
namelijk een bijzondere reden hebben om de auto
voortaan tot het privévermogen te rekenen.

Bij overdracht van de auto naar privé vervalt de bijtelling, moeten alle
autokosten privé betaald worden en kan voor zakelijke kilometers, inclusief woon-werkverkeer, een belastingvrije vergoeding van € 0,19/km worden gegeven.
Wordt de bijtelling voor jou in 2021 fors hoger, dan
kun je ook overwegen de auto vanaf 1 januari 2021
aantoonbaar (rittenregistratie) nog maximaal 500
kilometer privé te gebruiken en zo de bijtelling
voorkomen.

INKOMSTENBELASTING
Los snel kleine schulden af
Het laten staan van kleine schulden is fiscaal nadelig, omdat zij pas de
heffingsgrondslag van box 3 verlagen voor zover zij een drempel van
€ 3.100 (bedrag 2020) per partner overschrijden. Het is fiscaal voordeliger om deze schulden af te lossen zodat zij op de peildatum van
1 januari 2021 niet langer aanwezig zijn en de box 3-heffing direct is verlaagd.
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Los kleine hypotheek af
Als je geen hypotheekrente in aftrek brengt, hoef je slechts een gering
deel van het eigenwoningforfait bij te tellen. Om die reden kan het verstandig zijn om een lage hypotheekschuld af te lossen. Bijkomend voordeel is dat hiermee ook jouw box 3-vermogen lager wordt en je dus ook
minder belasting in box 3 betaalt. Uiteraard moet je dan wel zorgen dat
je uiterlijk 31 december 2020 aflost
Van der Woude Adviesbureau
Schoterlandseweg 26
8414 LW Nieuwehorne

MINIMUMLOON
Minimumloon per 1 januari 2021
Hieronder vind je de tabellen met de dan geldende brutolonen.

21 jaar

Staffelingspercentage
100%

20 jaar

Leeftijd

Per maand

Per week

Per dag

€ 1684,80

€ 388,80

€ 77,76

80%

€ 1347.85

€ 311,05

€ 62,21

19 jaar

60%

€ 1010,90

€ 233,30

€ 46,66

18 jaar

50%

€ 842,40

€ 194,40

€ 38,80

17 jaar

39,5%

€ 665,50

€ 153,60

€ 30,72

16 jaar

34,5%

€ 581,25

€ 134,15

€ 26,83

15 jaar

30%

€ 505,45

€ 116,65

€ 23,33

Leeftijd
21 jaar en
ouder
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar
15 jaar

36 uur per week

38 uur per week

40 uur per week

€ 10,80

€ 10,24

€ 9,72

€ 8,65
€ 6,49
€ 5,40
€ 4,27
€ 3,73
€ 3,25

€ 8,19
€ 6,14
€ 5,12
€ 4,05
€ 3,54
€ 3,07

€ 7,78
€ 5,84
€ 4,86
€ 3,84
€ 3,36
€ 2,92

Van der Woude adviesbureau is
opgericht in 2002 en gevestigd
aan de Schoterlandseweg 26 te
Nieuwehorne. Wij bieden een
complete dienstverlening voor de
Telefoon: (0513)-541930
agrarische ondernemer. Bij Van
Fax: (0513)-542857
der Woude Adviesbureau kunt u
E-mail: info@vanderwoudeadviesbureau.nl rekenen op een actieve betrokkenWebsite: www.vanderwoudeadviesbureau.nl heid. Dit kenmerkt waar wij voor
staan.
Heeft u naar aanleiding van deze
nieuwsbrief een vraag?
Bel ons, wij adviseren u graag!

Van der Woude Adviesbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan
ook als gevolg van beslissingen en/of handelingen gebaseerd op de informatie uit deze nieuwsbrief.

