Nieuwsbrief

Beste lezer,

1 | 2021

Deze nieuwsbrief is van copy-datum 28 januari 2021 en gelet op de bijna
dagelijkse updates en aanpassingen door de overheid kan de inhoud van
de nieuwsbrief op een latere datum alweer achterhaald zijn. Voor de meest
actuele stand van zaken kunt u contact met ons opnemen.

Met deze nieuwsbrief informeren
wij u graag over actualiteiten en
ontwikkelingen die voor u van
belang kunnen zijn.
In deze eerste nieuwsbrief van 2021

Corona-steunmaatregelen
op een rijtje

een mix van algemeen en Coronagerelateerd ondernemersnieuws.
Aangezien de wijzigingen zich snel
achtereen opvolgen, verwijzen wij
graag naar onze website voor het
laatste nieuws.
Interessante blogs leest u op onze
blogsite: www.hetondernemersblog.nl
Wilt u meer informatie, neem dan
gerust contact met ons op. Wij zijn
u graag van dienst.
Veel leesplezier en goede zaken
gewenst!
Met ondernemende groet,
Het team van BonsenReuling

In deze Corona-tijd komt er veel op u
af. De overheid probeert met diverse
noodmaatregelen, ondernemers
financieel te steunen in deze moeilijke
tijd. Ons advies is gebruik te maken
van deze maatregelen, ze zullen zeker
een steentje bijdragen aan het overleven van deze lastige periode.

…gericht op uw toekomst!
Aangezien de ontwikkelingen op dit
gebied zich veelal snel opvolgen, verwijzen wij u graag naar onze website
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www.bonsenreuling.nl/nieuws/
overheidsmaatregelen-corona.aspx
voor een overzicht van de beschikbare
regelingen en het laatste nieuws.

Vragen?
Onze collega's staan voor u klaar om
u te adviseren en te ondersteunen!
Bij vragen kunt u altijd contact
opnemen, wij zijn gewoon bereikbaar
via 0544 - 39 33 33.

MAATREGELEN VOOR DE ONDERNEMER

Langer bijzonder uitstel aanvragen
en verlengen
U kunt langer voor het eerst uitstel
van betaling of verlenging van het
uitstel aanvragen wegens de voortdurende coronacrisis. De termijn
hiervoor is namelijk verlengd tot
1 juli 2021.
Hebt u op basis van de oude regeling
al verlenging van eerder verkregen
uitstel gekregen, dan loopt het uitstel
automatisch door tot 1 juli 2021.
U hoeft dan dus niets te doen.
De opgebouwde belastingschuld
hoeft u niet meteen na 1 juli 2021 te
voldoen. De ingangsdatum van de
betalingsregeling van 36 maanden is
opgeschoven van 1 juli naar 1 oktober
2021.
Uitstel aanvragen
Het is belangrijk dat als u eerder een
aanvraag voor drie maanden hebt
ingediend - en na deze drie maanden

niet aan uw betalingsverplichtingen
kunt voldoen – u zélf om verlenging
van het uitstel moet vragen. Doet
u dit niet, dan loopt u het risico
om uitgesloten te worden voor de
betalingsregeling van 36 maanden.
De Belastingdienst zal u overigens de
komende maanden op dit risico wijzen
met gerichte communicatie.
Let op
Als u bijzonder uitstel van betaling
hebt aangevraagd, moet u wel op
tijd aangifte blijven doen!

TIPS VOOR DE DGA

Ook in 2021 lager gebruikelijk loon
bij omzetdaling
U mag ook in 2021 – net als in 2020 –
uitgaan van een lager gebruikelijk
loon als u te maken krijgt met een
omzetdaling. De verlaging is daarbij
evenredig aan de omzetdaling.
De berekening van deze evenredige
omzetdaling voor 2021 wijzigt ten
opzichte van de berekening van
2020 en wordt:
omzet 2021 / omzet 2019 x
gebruikelijk loon 2019
In de berekening wordt uitgegaan van
het gehele jaar, zodat de maatregel
meebeweegt met de omzetontwikkeling in een jaar. De overige

TIPS VOOR DE DGA

Tariefswijzigingen
Het vennootschapsbelastingtarief in
de eerste schijf is verlaagd van 16,5%
naar 15%. Bovendien is die schijf verlengd van een jaarwinst van € 200.000
naar € 245.000. In 2022 wordt de
schijf verder verlengd naar € 395.000
jaarwinst. De verlaging van het hoge
vennootschapsbelastingtarief (25%)
in de tweede schijf naar 21,7% is niet
doorgegaan.
Tip
Heeft u meerdere vennootschappen
die samen een fiscale eenheid
voor de vennootschapsbelasting
vormen? Dan kan het interessant
zijn om de fiscale eenheid te
verbreken. De hogere grens voor
het lage vennootschapsbelastingtarief geldt namelijk voor alle winst
van de fiscale eenheid bij elkaar.
Maar zonder fiscale eenheid kunt
u per vennootschap profiteren van
deze hogere grens.
Hoger box-2-tarief
Het box-2-tarief is per 1 januari 2021
verhoogd van 26,25% naar 26,9%.
Een dividenduitkering uit uw eigen bv
is dus – net als vorig jaar – duurder
geworden.

voorwaarden voor de verlaging van
het gebruikelijk loon zijn:
- uw bv moet in 2021 ten opzichte
van 2019 ten minste 30% omzetverlies hebben geleden;
- uw rekening-courantschuld of het
dividend neemt niet toe als gevolg
van het lagere gebruikelijk loon;
- hebt u feitelijk meer loon genoten
dan volgt uit bovenstaande berekening, dan geldt het hogere loon;
- de verlaging geldt niet voor zover
de omzet in het jaar 2019 of 2021
beïnvloed is door andere bijzondere
oorzaken, zoals oprichting, staking,
fusie, splitsing en bijzondere
resultaten.
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OVERIGE TIPS

Hogere schenkvrijstellingen
De vrijstelling van schenkbelasting
voor schenkingen aan kinderen en
overige verkrijgers is voor 2021
verhoogd met € 1.000. De vrijstelling voor schenkingen aan kinderen
bedraagt € 6.604 en voor de overige
verkrijgers € 3.244. In 2022 vervalt
deze verhoging weer.

OVERIGE TIPS
TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Ook in 2021 geen herziening lage
WW-premie bij meeruren
Sinds 1 januari 2020 betaalt u een
hoge of lage premie voor het Algemeen
werkloosheidsfonds (Awf), afhankelijk
van de contractvorm.
De toegepaste lage premie (in 2021:
2,70%) moet daarbij achteraf worden
herzien in de hoge premie (in 2021:

7,70%) als de werknemer binnen
een kalenderjaar op jaarbasis meer
dan 30% meer uren krijgt verloond
dan contractueel voor dat jaar is
overeengekomen. De regeling werd
in 2020 op dit punt voor alle werkgevers buiten toepassing gelaten.
Dit geldt ook in 2021.

TIPS VOOR DE DGA

Controleer voorwaartse verliesverrekening Vpb-verliezen
Verliezen uit het verleden kunt u nu
nog maar zes in plaats van negen jaar
verrekenen met toekomstige winsten.
Deze maatregel geldt voor verliezen
die zijn ontstaan in 2019 of latere jaren.
De oude termijn van negen jaar blijft
van toepassing op verliezen van 2018 en
eerdere jaren. De achterwaartse verliesverrekening van 1 jaar is ook in dit geval
ongewijzigd gebleven. Met ingang van
2022 worden verliezen echter onbeperkt

voorwaarts verrekenbaar, waarbij ieder
jaar maximaal € 1 miljoen verrekend
kan worden en het meerdere voor
50%. Dankzij overgangsrecht worden
alle vanaf 2013 geleden verliezen weer
onbeperkt voorwaarts verrekenbaar.

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Meer vrije ruimte WKR
De vrije ruimte in de werkkostenregeling is ook in 2021 verruimd en
bedraagt 3% over de eerste € 400.000
loonsom per werkgever en 1,18%
over het meerdere. Met de extra
vrije ruimte krijgt u meer ruimte om
eventuele thuiswerkvergoedingen die
niet onder de gerichte vrijstellingen
vallen, onbelast te vergoeden.
Daarnaast is het mogelijk om onder
voorwaarden bepaalde thuiswerkgerelateerde kosten onbelast te vergoeden,
zoals bijvoorbeeld arbovoorzieningen
en ICT-middelen. Bij arbovoorzieningen

kan gedacht worden aan het faciliteren
van een ergonomisch verantwoorde
werkplek, waaronder een bureaustoel.
Onder ICT-middelen valt bijvoorbeeld
een noodzakelijke laptop.
Eindheffing
Vergoedt of verstrekt u meer dan
het bedrag van uw vrije ruimte?
Dan betaalt u over het meerdere 80%
eindheffing. De eindheffing over het
aangiftejaar 2020 hoeft u pas aan te
geven bij de loonaangifte over het
tweede loontijdvak, dus bij de aangifte
over februari, die u in maart doet.
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Box 3
aangepast
De vrijstelling in box 3 is verhoogd
van € 30.846 naar € 50.000 per
belastingplichtige. Hebt u een fiscale
partner, dan hebt u samen dus een
vrijstelling van € 100.000. Wel gaat
het tarief omhoog van 30% naar 31%.
De verhoging van de box-3-vrijstelling
werkt echter niet door naar de diverse
inkomens- en vermogensafhankelijke
regelingen, zoals de zorg- en kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage
aan een zorginstelling.
Nieuwe aangifteplicht
Vanaf 2021 wordt voor de vermogenstoets in de inkomensafhankelijke
regelingen aangesloten bij de
vermogensrendementsgrondslag
zonder aftrek van de vrijstelling in
box 3. De inspecteur legt daartoe het
bedrag van de rendementsgrondslag
– voor zover dit meer bedraagt dan
€ 31.340 (fiscale partners € 62.680) –
vast in een voor bezwaar vatbare
beschikking die wordt opgenomen
op de aanslag inkomstenbelasting.
Daarvoor is het nodig dat de aangifteplicht voor de inkomstenbelasting
en premieheffing volksverzekeringen
wordt uitgebreid.
Nog steeds forfaitaire rendementen
Het systeem van box 3 wijzigt (nog)
niet. Hoe groter uw vermogen is, des
te meer rendement u geacht wordt te
maken en dus hoe meer box-3-heffing
u moet betalen. De definitieve forfaitaire
rendementspercentages voor de box3-heffing in 2021 zijn (tussen haakjes
forfaitair rendementspercentages 2020):
Box 3-vermogen (€)

Forfaitair
rendementspercentage

50.000 – 100.000

1,90% (1,79%)

100.000 – 1.000.000

4,50% (4,19%)

Boven de 1.000.000

5,69% (5,28%)

MAATREGELEN VOOR DE ONDERNEMER

Wijzigingen
Tozo 3.0
De coronacrisis duurt voort en
daarom kunt u nog tot 1 juli 2021
gebruikmaken van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo), mits u aan de
voorwaarden voldoet.
Tozo 3.0 bestaat – net als Tozo 1.0 en
Tozo 2.0 – uit een inkomensaanvulling
tot het sociaal minimum en/of een
lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen een rente van
2%. U kunt de inkomensaanvulling
Tozo 3.0 (periode van 1 oktober 2020
tot en met maart 2021) aanvragen
met terugwerkende kracht binnen de
aanvraagmaand.
Aanvragen met terugwerkende kracht
Heeft u te maken met schommelende
inkomsten of bent u niet op tijd in
staat om te bepalen of u de Tozouitkering nodig hebt in een bepaalde
maand, dan zou u de uitkering
kunnen mislopen. Daarom geldt
vanaf 1 februari 2021 dat de Tozo
3.0-uitkering kan worden aangevraagd
met terugwerkende kracht vanaf de

voorafgaande maand. Op 1 februari
2021 kunt u de Tozo-uitkering dus
aanvragen vanaf 1 januari 2021.
Op 1 maart 2021 kunt u de uitkering
aanvragen vanaf 1 februari en op
1 april de uitkering vanaf 1 maart
2021. Ook in de Tozo 4.0-periode
(1 april tot 1 juli 2021) wordt deze
mogelijkheid van terugwerkende
kracht opgenomen ten aanzien van
Tozo 4.0-uitkeringen.
Ook geen vermogenstoets in Tozo 4.0
U kunt de Tozo 3.0- uitkering aanvragen zonder dat er een vermogens-

toets plaatsvindt. Vanaf Tozo 4.0 zou
wel een beperkte vermogenstoets
worden ingevoerd, maar dat gaat niet
meer door.
Later aflossen en langer terugbetalen
Hebt u gebruik gemaakt van de
Tozo-lening, dan hoeft u nog niet af
te lossen op deze lening. De aflossingsdatum is namelijk verschoven
naar 1 juli 2021. Ook is tot deze datum
de renteopbouw stilgezet. Bovendien
krijgt u drie en een half jaar - in plaats
van drie jaar - de tijd om de lening af
te lossen.

MAATREGELEN VOOR DE ONDERNEMER

Urencriterium ook in 2021 versoepeld
U kunt aanspraak maken op
verschillende ondernemersfaciliteiten. Voor toepassing van
sommige faciliteiten, zoals de
zelfstandigenaftrek, moet u aan
het zogenoemde urencriterium
voldoen. Aan dit urencriterium
voldoet u als u tenminste 1.225
uren per kalenderjaar besteedt aan
uw onderneming.
Om te voorkomen dat u uw recht op
deze faciliteiten verliest, werd u vorig
jaar in de periode van 1 maart 2020

tot en met 30 september 2020 geacht
24 uren per week aan uw onderneming te hebben besteed, ook als
dat dus feitelijk niet zo was. Voor 2021
geldt dezelfde versoepeling voor de
periode van 1 januari 2021 tot en met
30 juni 2021.
Seizoensgebonden ondernemers
Bent u een seizoensgebonden
ondernemer dan is de versoepeling
voor u niet effectief als de piek van
uw werkzaamheden in de periode
1 januari 2021 tot en met 30 juni
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2021 valt. Daarom wordt er voor
u – net als in 2020 – een aanvullende
regeling getroffen. U wordt daarbij
geacht in de periode 1 januari 2021
tot en met 30 juni 2021 evenveel
uren aan uw onderneming te hebben
besteed als in de periode 1 januari
2019 tot en met 30 juni 2019. U kunt
met behulp van de administratie van
2019 achterhalen hoeveel uren u in
het eerste halfjaar van dat jaar aan
de onderneming hebt besteed en zo
ook beoordelen of u in 2021 aan het
urencriterium voldoet.

MAATREGELEN VOOR DE ONDERNEMER

Langer gewijzigde TVL
U kunt tot 1 juli 2021 nog gebruikmaken van de Tegemoetkoming
Vaste Lasten (TVL), mits u aan de
voorwaarden voldoet. Deze regeling
zou in 2021 worden afgebouwd, maar
daar is inmiddels van afgezien. De
TVL wordt verruimd voor het eerste
en het tweede kwartaal van 2021.
Daardoor kunnen getroffen ondernemingen meer aanspraak maken
op steun uit de TVL.
De toegang tot de TVL wordt daarnaast verbreed, zodat ook (middel)
grote ondernemingen hier aanspraak
op kunnen maken. De verruiming en
verbreding bestaat uit de volgende
maatregelen:
- de vergoedingspercentages van
de vaste lasten in de TVL worden
verhoogd naar 85% voor ondernemers met een omzetverlies
vanaf 30%;
- het maximale subsidiebedrag per
kwartaal per onderneming wordt
verhoogd van € 90.000 naar
€ 330.000 vanaf het eerste kwartaal
van 2021;
- de werknemersgrens in de TVL
wordt losgelaten, waardoor ook
bedrijven met meer dan 250 medewerkers vanaf het eerste kwartaal
2021 toegang krijgen tot de TVL.
Voor deze bedrijven wordt het
maximum subsidiebedrag vastgesteld op € 400.000.
- het minimum subsidiebedrag uit de
TVL wordt van het eerste kwartaal
van 2021 verdubbeld van € 750 tot
€ 1.500 per ondernemer, zodat ook
kleine bedrijven meer aanspraak
kunnen maken op steun voor hun
vaste lasten.
HVA-opslag
Bent u horecaondernemer? U komt
dan ook in aanmerking voor een
belastingvrije aanvulling op de
TVL: de opslag Horeca Voorraad en
Aanpassingen (HVA-opslag). Deze

extra tegemoetkoming bedraagt 2,8%
van uw omzetverlies tot een maximum van € 20.160. Hiermee kunt u de
kosten bestrijden voor de aangelegde
voorraden die u door de verplichte
sluiting niet meer kunt gebruiken.
Daarnaast is de tegemoetkoming
bedoeld voor mogelijke investeringen
die u hebt gedaan om in de winter te
kunnen voldoen aan de RIVM-regels.
Denk bijvoorbeeld aan het overkappen
van uw terras. De HVA-opslag hoeft
niet apart te worden aangevraagd.
De opslag wordt namelijk ambtshalve
verleend. Het is nog niet duidelijk
hoe de verandering van het TVLsubsidiepercentage invloed heeft
op de HVA-opslag. Dit wordt nog
uitgewerkt en later bekendgemaakt.
Extra vergoeding voor seizoensgevoelige voorraden
Bent u ondernemer in de nonfoodsector en hebt u voorraden
ingekocht die u na de lockdown niet
meer kunt verkopen of die in waarde
zijn verminderd? In dat geval kunt u
een eenmalige voorraadvergoeding
krijgen: de Opslag Voorraad Gesloten
Detailhandel.
De opzet van deze regeling is gelijk
aan de belastingvrije HVA-opslag
voor de horecaondernemers en komt
ook bovenop op de TVL. De subsidie
zal in het eerste kwartaal van 2021
neerkomen op een opslag van 21%
op het vaste-lastenpercentage in de
TVL (voorheen 5,6%). Dit is gelijk
aan een vergoeding van 17,85% van
het omzetverlies. De hoogte van de
voorraadvergoeding wordt als volgt
berekend: A (omzet) x B (omzetverlies)
x 21% x 85%.
Voor het ontvangen van de voorraadsubsidie gesloten detailhandel hoeft
u geen aparte aanvraag in te dienen.
Dit loopt automatisch mee in de nog
in te dienen aanvraag voor de TVL
in het eerste kwartaal van 2021. De
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opslag kent een eigen maximumvergoeding van € 200.000 en valt buiten
de hiervoor genoemde verhoogde
maximumvergoeding van € 330.000.
Extra hulp voor evenementensector
Drijft u een seizoensgebonden onderneming in de evenementenindustrie
dan kunt u binnenkort gebruikmaken
van de evenementenbranchemodule
binnen de TVL. De tegemoetkoming
bedraagt 33,3% van de subsidie die
u ontving vanuit de TVL 1.0 (juni tot
en met september 2020), met een
minimum van € 750 en maximaal
ongeveer € 16.000. De regeling is
bedoeld voor organisatoren en toeleveranciers van publieke evenementen waaronder ook vallen kermissen,
sportevenementen, festivals, congressen en beurzen.
Ook na de versoepeling van de coronamaatregelen blijft de evenementensector een verhoogd risico houden
op annuleringen van evenementen.
Om perspectief te bieden wordt
daarom een garantieregeling
uitgewerkt, zodat evenementen
georganiseerd kunnen worden voor
de periode waar dat vanuit coronaoptiek redelijkerwijs verantwoord is.
Hierbij wordt voorlopig uitgegaan
van 1 juli 2021.

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Pilot webmodule voor zzp’ers van start
voorlichtingsinstrument. Opdrachtgevers krijgen tijdens de pilotfase nog
geen zekerheid over de status van de
arbeidsrelatie, maar krijgen wel inzicht
in de criteria waarop wordt getoetst bij
de beoordeling van arbeidsrelaties.

Op 11 januari jl. is op de website
van het Ondernemersplein een pilot
van de Webmodule Beoordeling
Arbeidsrelatie gestart. Dit is feitelijk
het enige van de kabinetsplannen met
betrekking tot de opvolger van de
Wet DBA, dat overeind is gebleven.

Webmodule
Hoe werkt de webmodule? Opdrachtgevers kunnen de webmodule
gebruiken om te bepalen of – gelet
op de huidige wet- en regelgeving en
rechtspraak – een opdrachtnemer al
dan niet in dienstbetrekking werkt.
Ook kan de opdrachtgever bekijken of
de overeenkomst wellicht anders vorm
kan worden gegeven. De opdrachtgever vult de uitgebreide vragenlijst
anoniem in. Dit betekent dat niet
bekend is wie de webmodule heeft
ingevuld. Ook worden geen privacygevoelige gegevens (zoals het IPadres) geregistreerd en/of opgeslagen.

De pilot zal in ieder geval zes maanden
duren en is vooral bedoeld als een

Er is inmiddels ook een vragenlijst
voor aanneming van werk.

MAATREGELEN VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Aanvragen NOW 3.0 tweede tijdvak
De NOW 3.0-subsidie is in drie
tijdvakken verdeeld en kan in drie
fasen worden aangevraagd.
Het loket is gesloten voor het eerste
tijdvak (oktober t/m december 2020).
Het tweede tijdvak van NOW 3.0
loopt van 1 januari 2021 tot en met
31 maart 2021.
Eind vorig jaar heeft het kabinet
besloten dat de afbouw van de NOW
3.0-regeling vanaf 1 januari 2021
niet doorgaat. Bovendien is inmiddels
het maximale vergoedingspercentage
voor het tweede en derde tijdvak
verhoogd van 80% naar 85% van
de loonsom. Hebt u ook voor het
eerste tijdvak NOW 3.0-subsidie
gehad, dan moeten de omzet-

periodes op elkaar aansluiten.
Het maximaal te vergoeden SV-loon
per werknemer bedraagt € 9.718 per
maand (2x het maximum dagloon
van € 4.859).
U mag ook in het tweede en derde
tijdvak de loonsom geleidelijk verminderen met 10%, bijvoorbeeld door
natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan
te houden of door een vrijwillig
loonoffer te vragen van uw werknemers. U komt in het tweede en
derde tijdvak voor NOW 3.0-subsidie
in aanmerking als u tenminste een
omzetverlies heeft van 20%. U kunt
voor het tweede tijdvak vanaf
15 februari tot en met 14 maart 2021
NOW 3.0-subsidie aanvragen.
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Handhaving uitgesteld tot
1 oktober 2021
Na afloop van de pilot van de webmodule beslist het kabinet wanneer
de handhaving weer (gefaseerd)
wordt opgestart. Dat zal echter niet
eerder zijn dan 1 oktober 2021. De
Belastingdienst en de Inspectie SZW
houden wél toezicht. Zij leggen wel
degelijk bedrijfsbezoeken af, geven
voorlichting en doen boekenonderzoeken. De Belastingdienst kan
gedurende dit handhavingsbeleid
alleen correcties en/of boetes opleggen als er sprake is van kwaadwillendheid, of indien aanwijzingen
niet binnen een redelijke termijn
zijn opgevolgd. De Belastingdienst
moet ook aantonen dat er niet wordt
gewerkt conform een modelovereenkomst en dat er sprake is van een
(fictieve) dienstbetrekking.

OVERIGE TIPS

Minder
kostenaftrek
Het percentage waartegen u
kostenaftrek kunt claimen voor
zover u inkomen heeft in de hoogste
belastingschijf wordt ook in 2021
verder afgebouwd. Dit percentage
bedraagt nu 43% (in 2020: 46%).
De aftrek wordt tot 2023 verder
afgebouwd, zodat het het aftrekpercentage dan nog maar 37,05%
bedraagt.
Let op
De aftrekbeperking geldt niet
voor de premies van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
en lijfrentepremies. Die blijven
in de hoogste schijf voorlopig
aftrekbaar tegen 49,5%.

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Gerichte vrijstelling scholingskosten verruimd
De gerichte vrijstelling voor (om)scholing van werknemers die bij u in
dienst zijn, geldt sinds 1 januari 2021
ook voor scholing aan werknemers
van wie u afscheid hebt genomen.
Deze verruiming is alleen bedoeld
voor vergoedingen en verstrekkingen
voor het volgen van een opleiding of
studie om inkomen te verwerven.
U kunt de gerichte vrijstelling
bijvoorbeeld gebruiken voor vergoedingen van scholingskosten in het
kader van een sociaal plan of voor
scholingsbudgetten die tijdens de

dienstbetrekking nog niet zijn benut.
De vrijstelling wijzigt overigens niets
aan de bestaande mogelijkheden, zoals
de mogelijkheid om de eerder tijdens
het dienstverband voor uw werknemer
gemaakte transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering te brengen op
zijn/haar transitievergoeding.
Let op
De gerichte vrijstelling kan dus
niet worden benut voor kosten
aan onderhoud of verbetering
van kennis en vaardigheden in het
kader van de dienstbetrekking.

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Bijtelling elektrische auto van de
zaak weer omhoog
Waterstof- en zonnecelauto’s
Deze splitsing in het bijtellingspercentage geldt niet voor u als
uw auto op waterstof rijdt en sinds
1 januari 2021 ook niet voor een
nieuwe zonnecelauto van de zaak.
Een zonnecelauto is een elektrische
auto met geïntegreerde zonnepanelen.
U mag daardoor bij deze auto’s over
de hele aanschafprijs het lage bijtellingspercentage van 12% toepassen.
Deze regeling geldt niet alleen voor
werkgevers en werknemers, maar ook
voor ondernemers en DGA’s die in
een auto van de zaak rijden.
Het bijtellingspercentage voor een
nieuwe elektrische auto van de
zaak bedraagt 12% in 2021 (in 2020:
8%). De catalogusprijs waarop u
dit percentage moet toepassen, is
bovendien verlaagd van maximaal
€ 45.000 naar € 40.000. Is de catalogusprijs hoger dan € 40.000, dan geldt
voor het meerdere een bijtellingspercentage van 22%.

Bijtelling na 2021 verder omhoog
Het bijtellingspercentage voor
elektrische auto’s wordt in 2022
verder verhoogd tot 16%. Vanaf 2025
bedraagt het bijtellingpercentage 17%.
De catalogusprijs van een nieuwe
elektrische auto waarop deze percentages moeten worden toegepast, is
van 2021 tot en met 2025 vastgesteld

7

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Langer
versoepelde
administratieve
verplichtingen
U heeft allerlei wettelijke
administratieve verplichtingen,
maar u kunt daar door de coronacrisis mogelijk niet, niet tijdig of
niet geheel aan voldoen.
Daarom hanteert de Belastingdienst
een soepel beleid, waarbij u bij het
niet nakomen van een administratieve verplichting de gelegenheid krijgt om de tekortkoming te
herstellen, zodra u dat kunt. Heeft
u bijvoorbeeld niet tijdig aan de
identificatieplicht voldaan, dan blijft
het anoniementarief achterwege als
u de identiteit van de werknemer
alsnog vaststelt, zodra u daar in
redelijkheid toe in staat bent.
Dit beleid zou eerst eindigen per
1 januari 2021. Maar de coronacrisis is nog niet voorbij en daarom
is dit beleid verlengd tot
1 juli 2021.

op € 40.000. Is de catalogusprijs
hoger, dan geldt voor het meerdere
weer een bijtellingspercentage van
22%. Met ingang van 2026 bedraagt
de bijtelling van de elektrische auto
22% over de hele catalogusprijs, gelijk
aan die van gewone auto’s.
Tip
Overweegt u om elektrisch te
gaan rijden? Met het oog op deze
verhogingen in de komende jaren,
is het ook in 2021 nog aantrekkelijk om daar mee te beginnen.
U mag immers op grond van een
overgangsregeling vanaf de eerste
tenaamstelling nog 60 maanden de
bestaande bijtelling hanteren.

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Voorlopig
voortzetting
onbelaste vaste
reiskostenvergoeding

OVERIGE TIPS

Wijzigingen in de overdrachtsbelasting

Invoering waardegrens
Vanaf 1 april 2021 wordt de vrijstelling
begrensd en geldt deze voor aangekochte woningen waarvan de waarde
niet meer bedraagt dan € 400.000.
Bij een hogere waarde bent u over de
volle aankoopprijs 2% overdrachtsbelasting verschuldigd. Doorslaggevend voor de waardegrens is het
tijdstip van overdracht bij de notaris.

Voor reiskosten met een vast en
gelijkmatig karakter kunt u een vaste
onbelaste vergoeding afspreken met
uw werknemers, bijvoorbeeld voor
het woon-werktraject. Het thuiswerken van veel werknemers
vanwege de coronacrisis leidt tot
verandering van hun reispatroon.
Gedurende heel 2020 hoefde u de
vaste reiskostenvergoedingen echter
niet aan te passen bij een wijziging
in het reispatroon. Dit gold ook voor
een vaste reiskostenvergoeding
met nacalculatie. U mag deze
onbelaste vaste reiskostenvergoeding
die u vóór 13 maart 2020 (dus vóór
de coronacrisis) onvoorwaardelijk aan
uw werknemers hebt toegekend,
nog tot 1 april 2021 voortzetten.
De verandering van het reispatroon
door het thuiswerken, heeft dus (nog)
geen gevolgen voor de vaste en
onbelaste reiskostenvergoeding.

Starters op de woningmarkt betalen
geen overdrachtsbelasting (OVB)
meer bij de aankoop van een woning.
Hieraan zijn wel voorwaarden
verbonden.
De starters moeten 18 jaar of ouder
zijn en jonger dan 35 jaar, de woning
moet als hoofdverblijf worden
gebruikt en de vrijstelling moet nog
niet eerder zijn benut. Bent u een
‘doorstromer’ maar voldoet u aan
deze voorwaarden? In dat geval geldt
de vrijstelling ook voor u. Voor andere
doorstromers op de woningmarkt
blijft het OVB-tarief 2%.

Let op
Wilt u samen met uw partner
een woning kopen, maar voldoet
slechts een van u beiden aan
de leeftijdsgrens, dan kan de
vrijstelling alleen worden benut
door de partner die aan de leeftijdsgrens voldoet voor zijn/haar
aandeel in de eigendom van de
aangekochte woning.
Meer OVB bij overige woningaankoop
Voor woningen die met andere
bedoelingen worden gekocht, is het
OVB-tarief verhoogd van 2% naar 8%!
Koopt u dus een tweede woning of
vakantiehuis en gebruikt u die niet of
slechts tijdelijk als hoofdverblijf, dan
betaalt u bij de aankoop 8% OVB. Dat
tarief geldt ook bij de aankoop van
een woning voor uw kind of als u een
woning aanschaft voor de verhuur.
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