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Tips! 

 

Het einde van 2020 is bijna in het zicht. Voor 2021 worden er weer fiscale wijzigingen 

doorgevoerd, het is daarom slim om te kijken of het handig is om wat te wijzigen in jouw 

situatie.  

Wij hebben daarom een aantal tips voor je verzamelt.  
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1. KOR 

Ben jij een kleine ondernemer? Dan is de kleine ondernemersregeling(KOR) misschien 

wel interessant voor jou.   

De KOR is een btw-vrijstelling. Als je voldoet aan de voorwaarden en kiest voor de KOR, 

hoef je geen btw meer te berekenen aan jouw klanten. Ook doe je geen btw-aangifte 

meer en kan je geen btw meer terugvragen over jouw kosten en investeringen.  

Je zou je nu kunnen aanmelden voor Q2 van 2021.  

Meer informatie over de KOR vindt je hier. 

 

2. Fiscale eenheid 

Het is verstandig om te kijken of een Fiscale eenheid nog wel loont. Het verschil tussen 

de lage en het hoge VPB tarief neemt toe, waardoor het gunstiger kan zijn om juist geen 

fiscale eenheid te zijn.  

Vanaf 2021 is het tariefverschil in de eerste schijf 10%. Dit heeft betrekking op de eerste 

€245.000,- winst en dit wordt ook weer verhoogd in 2022.  

 

3. Stel het kopen van een eigen woning nog even uit.  

Ben je tussen de 18 en 35 jaar? Stel het kopen van een huis dan nog heel even uit. 

Vanaf 2021 krijgen jongeren in deze leeftijdsgroep een eenmalige vrijstelling van 

overdrachtsbelasting bij aankoop van een eigen woning. Voorwaarde is wel dat je zelf in 

de woning intrekt en het je hoofdverblijf wordt. Toch weer een besparing van 2% 

overdrachtsbelasting.  

 
  

http://www.lookforward.nl/
https://lookforward.nl/kor-aanmelden-voor-3-12-2020/


 

3 
Look Forward Administratie & Strategie 

Huizermaatweg 560, 1276 LN Huizen -  Tel. (035) 6912733 - www.lookforward.nl – info@lookforward.nl 

Beconnr. 470909 – BTW nr. 8155.02.175.B01 – De leverings en verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de KvK 

voor Gooi- en Eemland KvK nr. 32086116 
 

 

4. Dividend uitkeren in 2020 

In 2021 gaat ook het tarief van de aanmerkelijkbelangheffing omhoog, van 26,25% naar 

26,9%. Bekijk daarom of een dividenduitkering voor je loont wanneer je deze 

consumptief gebruikt of voor het aflossen van een excessieve lening bij je B.V. 

Indien je het niet hiervoor uitkeert behoort het tot je privévermogen en zal het in box 3 

belast worden. Of dat interessant is ligt aan je situatie, of je bijvoorbeeld spaart of belegt 

in box 3, wat het behaalde rendement is en hoeveel belasting daarover betaalt wordt.  

 

5. Belastingrij schenken 

Ook dit jaar zijn er weer vrijstellingen in de schenkbelasting. In 2020 kun je je kinderen 

€5515,- belastingvrij schenken, je kleinkinderen of derden mag je €2208,- belastingvrij 

schenken.  

Heb je kinderen tussen de 18 en 40 jaar dat kan je eenmalig verhogen tot: 

 € 26.457 

 € 55.114 mits dit gebruikt wordt voor een studie 

Je kan ook eenmalig € 103.643 schenken aan je kinderen of aan derden mits het bedrag 

gebruikt wordt voor een eigen woning. 

Wanneer je dergelijke schenkingen doet daalt je eigen vermogen waardoor dit belasting 

voordeel kan opleveren.  
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6. Lage bijtelling vervalt na 60 maanden 
 

Na een termijn van maximaal 60 maanden vervalt de lagere bijtelling.  

Bij auto’s die in 2016 op kenteken zijn gezet verloopt de lagere bijtelling dus in 2021. De 

bijtelling wordt dan 25%.  

Het verval van de lage bijtelling geldt ook voor de volledig elektrische auto’s die nu een 

bijtelling hebben van 4%. Dit wordt in 2021 15%. Is het een auto met cataloguswaarde 

boven de € 40.000,- dan is het zelfs 25% bijtelling. 

Bij een veel hogere bijtelling kan het lonen om de auto privé te gaan rijden.  Dan vervalt 

de bijtelling, dient men de autokosten privé te betalen en kan er een vergoeding wordt 

gegeven voor zakelijke ritjes.  

Andere optie is om nog maximaal 500 kilometer privé te rijden, dan vervalt de bijtelling.  

 

7. Privégebruik auto meenemen in BTW aangifte 
 

Wanneer je een auto van de zaak ook privé gebruikt dien je in de laatste BTW-aangifte 

van het jaar BTW te betalen over het privé gebruik. Daar staat wel tegenover dat je door 

het jaar heen de autokosten kunt aftrekken wanneer de auto wordt gebruikt voor BTW-

belaste omzet.  

Je kan hiervoor gebruik maken van een forfaitaire regeling. Reken daarbij met een btw-

heffing van 2,7% van de catalogusprijs incl. BTW en BPM. Indien de auto al vijf jaar of 

langer in de onderneming wordt gebruikt geldt een lager forfait van 1,5%.  

Het kan voordeliger zijn om geen gebruik te maken van deze regeling en dus gewoon de 

BTW te betalen over het werkelijke privégebruik. Dit kan voordeliger zijn. Hiervoor moet 

er wel een kilometerregistratie zijn bijgehouden. Woon-werkverkeer valt hierbij ook 

onder privé.  
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8. Elektrische auto koop je liever in 2020  

Vanaf 2021 gaat de bijtelling voor elektrische auto’s omhoog naar 12%, dit is in 2020 

nog 8%. Het is dus interessant om als ondernemer, nu nog een elektrische auto aan te 

schaffen.  

Ook is de cataloguswaarde verlaagd naar € 40.000,-, dit was €45.000,-. Alles daarboven 

valt onder de 22% bijtelling. Daar komt nog eens bij dat de 12% bijtelling voor een 

periode van 60 maanden geldt.  

In 2022 wordt de bijtelling zelfs 16% tot een cataloguswaarde van € 40.000,-  

 

9. De werkkostenregeling 

Via de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever onbelaste vergoedingen aan je 

werknemers geven. Je mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel 

van kan hebben. Denk aan gereedschap, tablets, sportabonnementen of kerstpakketten. 

Vanwege de Coronacrisis is de WKR dit jaar extra verruimd naar 3% voor een loonsom 

tot € 400.000, voor het bedrag hierboven is het percentage 1,2% gebleven. Voor 2021 

wordt dit weer verlaagd naar het gebruikelijke percentage. 

Bekijk dus of je nog resterende vrije ruimte hebt , bekijk eventueel of hetgeen je in 2021 

wil vergoeden, nog in 2020 kan worden verstrekt.  
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10. Kleinschalige investeringen (KIA) 

Als je in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kan je in aanmerking komen 

voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin je 

investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. 

De KIA is een aftrekpost op je winst. Het bedrag dat je mag aftrekken, hangt af van het 

geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. 

Wanneer je, voor zover, mogelijk de investeringsverplichtingen spreid kan dit voordeel 

opleveren. Zo kan het voordeliger zijn om €40.000,- te investeren dan bijvoorbeeld 

€100.000,-.  

 

11. Lenen van de BV wordt beperkt 

Vanaf 2023 wordt het excessief lenen bij de eigen BV voor DGA’s een stuk minder interessant.  

In het wetsvoorstel staat dat de leningen boven de € 500.000 bij de eigen BV belast moeten worden 

tegen het tarief in box 2. Leningen t.b.v. de eigen woning zijn uitgezonderd.  

 

12. Transitievergoeding voorziening 

Wanneer je nu al weet dat je op niet al te lange termijn één of meer werknemers moet ontslaan, dan 

kan je een voorziening vormen voor de transitievergoeding.  

Je kan dan nu al rekening houden met de kosten die dan zullen komen. Afhankelijk van je 

verwachtingen zal de hoogte van de voorziening moeten worden bepaald.  

De hoogte van een transitievergoeding verschilt per werknemer, dit wordt berekend aan de hand van 

de hoogte van het salaris en het aantal dienstjaren. 

Er moet wel een redelijke mate van zekerheid bestaan dat de transitievergoeding betaald moet 

worden.  
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