CC BOEKHOUDING EN ADVIES

Eindejaarstips CC Boekhouding en Advies
Vanuit mĳn ervaring als boekhouder geef ik je enkele aandachtspunten en adviezen met betrekking tot je
administratie. Hier neem ik de voor jou relevante veranderingen voor 2021 mee. Zo kun je je hierop
anticiperen zodat je risico’s vermĳdt en hier mogelĳk zelfs fiscaal voordeel uit halen.
Het is geen volledig advies: ik verwĳs je graag door naar de sites van Kamer van Koophandel, RVO en
Belastingdienst voor uitgebreide informatie. Uiteraard ben ik er als je er niet uit komt.

Ik ben boekhouder, geen accountant of fiscalist, en verzorg aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting.
Ook adviseer ik op het inrichten van je administratie. Ik ben met andere boekhouders aangesloten bĳ het
Boekhouders Collectief https://www.boekhouderscollectief.nl/ , waarmee we lid zĳn van Fiscount, een fiscaal
kennis- en adviescentrum.

I
II
III
IV
V
VI

administratie eenmanszaak algemeen
bĳhouden administratie in Snelstart
btw
inkomstenbelasting
diverse
coronamaatregelen

CC BOEKHOUDING EN ADVIES

I administratie eenmanszaak algemeen
Zakelĳke bankbestanden downloaden alsnog niet in Snelstart
Download meteen je bankbestanden van al je zakelĳke bankrekeningen van 2020, voor de periode januari t/m
november 2020. Doe december 2020 begin januari 2021. Als pdf ter controle ingelezen bestanden en als
inleesbaar bestand. Inleesbare bestanden zĳn CAMT053, MT940 of txt bestandstypen, afhankelĳk van je bank.
Deze bestanden nooit openen, maar direct in Dropbox zetten in de map “bank” van 2020.

Wat hoor er allemaal bĳ je administratie?
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelĳk/ondernemen/
administratie/administratie_opzetten/wat_hoort_er_allemaal_bĳ_uw_administratie

Authenticiteit digitaal ontvangen facturen
Belangrĳk is dat bĳ digitaal ontvangen facturen de authenticiteit aangetoond kan worden. Als dit niet duidelĳk
is, bĳvoorbeeld bĳ facturen die niet je (bedrĳfs)naam staan, scan dan de bĳhorende email.

Zakelĳkheid facturen/bonnen
Er moet op staan welke goederen/diensten gekocht zĳn, zodat de zakelĳkheid eruit blĳkt en dit mogelĳk
aftrekbare kosten zĳn.

Representatiekosten en relatiegeschenken
Representatiekosten zĳn uitgaven in horeca, eten en drinken bĳ een zakelĳke aangelegenheid. Vermeld op deze
bonnen de naam van het zakelĳke contact of de zakelĳke gelegenheid. Er moet een zakelĳke reden zĳn, daarom
is eten in je eentje niet aftrekbaar. Bĳ relatiegeschenken de naam van de ontvanger vermelden.

Reiskosten OV en zakelĳke km met privé voertuig
Betaalbewĳzen van ov-chip zĳn niet aftrekbaar als zakelĳke kosten. Als je zakelĳke ov-reiskosten wilt
opvoeren, dan reisoverzichten aanleveren van OV chipkaart en daarbĳ aangeven welke zakelĳk zĳn.
Km van reizen doorgeven i.p.v. ov-kosten opvoeren kan ook: deze kun je samen met je eventueel auto en fiets
km aanleveren. Handig is een zakelĳk account bĳ de NS te nemen. Belangrĳk blĳft dat het dan alleen om
zakelĳke reizen moet gaan. Wanneer het privéreizen zĳn, dan dit aangeven.
Houd je zakelĳke km dus goed bĳ als je geen bedrĳfsauto, bedrĳfsmotor, bedrĳfsscooter of bedrĳfsfiets hebt: dit
zĳn de aftrekbare kosten voor vervoer. Parkeerkosten, tol, fietsenstalling enzovoorts zĳn niet aftrekbaar in dat
geval. Deze worden geacht in de 19 cent kosten per km te zitten.

Uitgaven niet met zakelĳke bankrekening betaald
Betaal ook alle zakelĳke uitgaven met je zakelĳke rekening en privé uitgaven met je privérekening voor de
inzichtelĳkheid en overzichtelĳkheid van je administratie. Maak je toch een vergissing? Vermeld het dan
duidelĳk bĳ aanlevering. In Snelstart kun je bĳ na het uploaden ‘betaling registreren’ en dan kiezen voor
‘Privébetaling’. De factuur/bon blĳft dan niet open staan in je dashboard als te betalen.
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Contante betalingen
Als je contante betalingen ontvangt, al is het er maar 1 per jaar, dan moet je een kasboek bĳhouden. Dat houdt
in dat je behalve de inkomsten en eventueel uitgaven ook de telling doet: dus sluit het werkelĳke geldbedrag
aan met het kasboek? Er is een Excel blad voor wat ingelezen kan worden in Snelstart, zie http://
www.sforsoftware.nl/blog/excel-kasboek-voor-snelstart

Tĳdige facturatie
Dat is uiterlĳk de 15e van de maand volgend op de maand waarin de diensten zĳn verricht of de goederen zĳn
geleverd.

Frequentie bĳhouden administratie
Inkomende bonnen en facturen direct uploaden (in Snelstart) en facturatie dagelĳks of in elk geval 1 keer per
week doen.

Urenadministratie
Je agenda is een belangrĳk onderdeel van je administratie. PDF de online agenda van 2020 aan het begin van
2021. Dit jaar is er een versoepeling: zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/
belastingdienst/zakelĳk/winst/inkomstenbelasting/veranderingen-actueel-jaar/coronacrisis-versoepelingurencriterium. Hier staat dat de versoepeling geldt voor de periode maart t/m oktober, maar waarschĳnlĳk is
dat inmiddels achterhaald en geldt het t/m december, dus houd de berichtgeving in de gaten.
Zorg ervoor dat je urenadministratie bĳhoudt, zeker wanneer niet duidelĳk is dat je een bron van inkomen uit
je bedrĳf haalt. Als je meer dan 1.225 uur aan je bedrĳf besteedt, dan heb je recht op zelfstandige en eventueel
starters aftrek. Wanneer je een baan naast je bedrĳf hebt en geen starter meer bent, dan moet je ook de uren
bĳhouden die je aan je werk in loondienst besteedt met bĳhorende reistĳd. Dit om aan te laten zien dat je meer
uren aan je bedrĳf dan aan je baan hebt besteed. Het is aan jou om aan te tonen dat je deze uren gehaald hebt en
je mag het niet achteraf opstellen.

Zakelĳk banktegoed
In een eenmanszaak/vof mag je alleen liquide middelen aanhouden die voor je bedrĳfsvoering noodzakelĳk zĳn.
Daarbĳ hoort niet je te betalen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswetbĳdrage en inkomensvoorziening. Je
mag dus niet sparen in je bedrĳf. Mĳn advies om je banksaldi totaal beneden €30.000 te houden. Hier is geen
duidelĳke regel voor, want het is per situatie weer anders.

Computerbril niet meer aftrekbaar
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de computerbril een zodanig persoonlĳk karakter dat deze kosten niet
aftrekbaar zĳn. Zie https://www.auxiliumadviesgroep.nl/blog/detail/is-een-computerbril-fiscaal-aftrekbaarvoor-de-inkomstenbelasting
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Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)
Wanneer je meer dan €2.400 investeert kun je 28% van dit investeringsbedrag claimen als KIA. Investeringen
zĳn aanschaffen die meerdere jaren meegaan en boven €450 excl. btw kosten. Investeer alleen als het nuttig is,
want bĳ weinig of geen belastingheffing heeft het nauwelĳks fiscaal voordeel. Wanneer je in de tweede schĳf
met je inkomen valt scheelt het ongeveer 10%. Bovendien krĳg je mogelĳk te maken met desinvesterings‐
bĳtelling wanneer je binnen 5 jaar het goed verkoopt en niet vervangt, of wanneer je stopt met je bedrĳf.
Zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelĳk/winst/
inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbĳtelling/
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek_kia

Betaling aan niet-ondernemer: IB47
Als je een betaling aan een particulier doet, moet je dit opgegeven via een IB47 formulier voor 1 februari 2021,
zie http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelĳk/personeel_en_loon/
uitbetaalde_bedragen_aan_derden/uitbetaalde_bedragen_aan_derden/uitbetaalde_bedragen_aan_derden2

Studie- en opleidingskosten
Alleen opleidingskosten voor het op peil houden van je vakkennis zĳn aftrekbare kosten in je bedrĳf.
Kosten voor opleidingen en cursussen t.b.v. zelfontplooiing zoals mindfulnessachtige cursussen en dergelĳke
zĳn dus niet zakelĳk aftrekbaar.
Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zĳn aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek in de aangifte
inkomstenbelasting. In 2022 gaat de regeling waarschĳnlĳk vervangen worden door een subsidieregeling.

Consumentenbescherming en inboedelverzekering bĳ bonnen op naam
Consumentenbescherming geldt niet wanneer je op je bedrĳfsnaam iets gekocht hebt, al gaan verkopers daar
verschillend mee om. Het kan daarom verstandig zĳn op je persoonlĳke naam zaken aan te schaffen. In geval
van een eenmanszaak maakt dat voor de btw aftrek niet uit. Wel in als je een VOF of BV hebt. Dan moet deze
naam op de factuur staan om btw aftrek te kunnen claimen.
Ook voor de inboedelverzekering kan het beter zĳn de factuur op je eigen naam te laten zetten, omdat bĳ
inbraak in je woon/werkpand mogelĳk het niet vergoed wordt. Vraag dit voor de zekerheid na bĳ je
verzekering.

Fiets van de zaak
Of een fiets van de zaak voordelig is hangt van een aantal factoren af, zie https://www.rĳksoverheid.nl/
onderwerpen/fiets/fiets-van-de-zaak en de rekentool van de Fietsersbond
https://www.fietsersbond.nl/nieuws/kosten-leasefiets/

Mogelĳk komt de fiets in aanmerking komt voor investeringsaftrek (KIA).
De bĳtelling van 7% van de consumentenprĳs van de fiets kan nooit meer zĳn de dan de fietskosten incl.
afschrĳving. Voor de btw moet je inschatten hoeveel procent je hem privé gebruikt, wat de basis is voor de
berekening btw-privégebruik.
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Auto van de zaak
Zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelĳk/winst/
inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/privegebruik_auto/
De tarieven blĳven hetzelfde 60 maanden na eerste tenaamstelling. Als je een auto aanschaft reken ik graag
met je mee of het zakelĳk of privé fiscaal het beste is voor zowel de inkomstenbelasting als omzetbelasting.

Wĳzigen ondernemersvorm
Het omslag punt waarop een BV beginnen fiscaal aantrekkelĳker wordt is rond een winst zo’n €140.000 in
2021. Natuurlĳk is het fiscale niet alleen leidend, maar ook wat je privé behoefte is en hoe je je
aansprakelĳkheid wilt indekken.
Oprichtingskosten en de kosten voor instandhouding van de BV zĳn aanmerkelĳk hoger dan bĳ een
eenmanszaak of VOF.
Ik verwĳs je hiervoor graag door naar een fiscalist om dit precies voor jouw situatie te laten berekenen of het
aantrekkelĳk is over te gaan naar een BV.

II bĳhouden administratie in Snelstart
Ik raad je aan om te werken met administratiepakket Snelstart. Dit is verstandig omdat je er professioneel mee
kunt factureren en het zorgt voor een efficiënte overdracht richting mĳ. Bovendien kun je alle bonnen en
facturen in erin opslaan en geeft het jou een overzicht van je administratie.

Snelstart: voordelen en abonnementen
De voordeligste kost €10 per maand. Hiermee kun je professioneel facturen opstellen en ze versturen per mail
als pdf en UBL. Ook kun je ermee van e-factureren naar overheidsinstellingen.

Alle inkomende facturen en bonnen kun je hierin uploaden. Dit zorgt ervoor dat je administratie voor de
vereiste jaren van de Belastingdienst beschikbaar blĳft.
Papieren exemplaren kun je direct met de app op je mobiel fotograferen en daarmee staan ze in je
administratie. Het risico dat je kosten vergeet wordt daarmee kleiner.

Ook kun je direct gegevens van klanten en leveranciers uit KvK halen en een VIES check t.b.v. correctheid van
het EU btw-nummer doen. Dit voorkomt facturatie fouten.

Met het abonnement van €15 per maand kun je ook banken inlezen/bankkoppeling instellen, btw en icp
aangiften versturen en de betalingen en ontvangsten koppelen aan de bankbetalingen.
Via het dashboard houd je administratie in de gaten, zoals de nog te betalen en ontvangen posten en je omzet.
Je administratie is ook via de lokale software te benaderen, maar de webapplicatie (die je ook op je telefoon
kunt draaien) is gebruikersvriendelĳker en niet Windows afhankelĳk.
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Snelstart web zit in de lift en er komen steeds meer features bĳ zoals het aanpassen van de lay-out van je
facturen, zie https://kennisplein.snelstart.nl/klanten/s/article/factuuropmaak-in-snelstart-web
En het doorsturen inkomende facturen naar je administratie. Dit is momenteel nog een pilot. Ik kan je ervoor
opgeven. Voordeel van Snelstart is dat je inkoop en verkoop niet in Dropbox meer aan te leveren, waardoor je
geen betaalde Dropbox account van zo’n € 120 per jaar nodig hebt.

Laat me weten als een Snelstart abonnement wilt: ik meld jouw administratie dan aan.

III btw
Checkpunten bĳ opstellen btw aangifte vierde kwartaal
•

Reken bĳtelling privégebruik zakelĳke auto, fiets, telefoon, computers uit.

•

Factuurdatum is leidend voor btw aftrek/afdracht: neem dus alle inkomende en verstuurde facturen btw

uit 2020 mee, ongeacht ze ontvangen/betaald zĳn in 2021.
•

Bĳ met btw belaste en onbelaste omzet reken je de verrekenbare voorheffing naar verhouding van de

belaste en onbelaste omzet uit. Het gedeelte m.b.t. de onbelaste omzet is niet verkenbaar, maar dit zĳn wel
bedrĳfskosten. Icp is geen onbelaste omzet, want dat is belast met 0%.
•

De btw over deze buitenlandse inkopen geef je aan als verwerving. De btw-afdracht is naar jou verlegd. Je

rekent btw over deze aankopen, welke je weer af aftrekt als voorbelasting met eventueel een correctie voor niet
verrekenbare btw i.v.m. onbelaste omzet.
•

Wanneer je de auto voor de btw niet als zakelĳke hebt geëtiketteerd kun je de btw m.b.t. de zakelĳke km

terugvragen. Belangrĳk is dat je brandstof met je zakelĳke rekening betaalt of met een bankpas op je
bedrĳfsnaam. Ook btw uit auto-onderhoud en parkeerkosten telt mee.
Je kunt ook alle btw optellen en correctie 1,5% cataloguswaarde voor privégebruik berekenen.
Kĳk wat het voordeligst is.
Maak aan het begin van het jaar een foto van je km teller van je auto om de privé en zakelĳke km te kunnen
aantonen.

Kom je er niet uit: geen probleem, want met de jaarrekening herreken ik toch en dien eventueel een suppletie
voor in.

Btw oninbare vorderingen
Om te voorkomen dat je btw van oninbare vorderingen niet meer terug kunt vragen, is het belangrĳk goed je
openstaande vorderingen in beeld te hebben. Deze btw kun je namelĳk maar 1 jaar tot na de uiterste
betaaldatum van de factuur terugvragen, zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/
belastingdienst/zakelĳk/btw/btw_aangifte_doen_en_betalen/aangifte_corrigeren/btw_terugvragen/
teruggaaf_door_oninbare_vorderingen
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Verkopen in EU
Controleer altĳd het btw-nummer in VIES. Met Snelstart kan je dat direct bĳ het aanmaken van je klant
controleren, zie http://kennispleinweb.snelstart.nl/nl/een-klant-invoeren-in-snelstart-web of anders in http://
ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ .
Pdf het bewĳs dat het nummer klopt en bewaar dat onder naam van de klant in ons gedeelde mapje 2 “btw ICP
aangifte” van het desbetreffende jaar in Dropbox. Je hebt dan het bewĳs dat ten tĳde van controle het btwnummer correct was.
Doe de controle voor facturatie, zodat je zeker weet dat je het juiste btw-nummer op de factuur waarbĳ je de
btw verlegd naar je klant en je icp aangifte geaccepteerd wordt door de Belastingdienst.

Aankopen in EU
Wanneer je bĳ een ander EU land koopt en je btw van dat land in rekening gebracht krĳgt, dan is de btw van dat
land niet aftrekbaar. Je moet deze btw in dat land terug vragen, voor oktober het jaar erop, zie https://
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelĳk/btw/
zakendoen_met_het_buitenland/btw_terugvragen_uit_het_buitenland/btw_terugvragen_uit_andere_eu_landen
In geval je Nederlandse btw in rekening gebracht krĳgt van leverancier met EU-btw-nummer, dan is het een
factuur aan een particulier. Je ziet dit geregeld met Amerikaanse softwarebedrĳven. Als ondernemer ben je
geen particulier en dus is dit geen juiste factuur voor de situatie. Je hebt in dit geval geen btw-aftrek.
De oplossing is de btw te laten verleggen. Je kunt dat meestal voor elkaar krĳgen door je btw-nummer door te
geven bĳ de leverancier.

Tenaamstelling facturen boven de €100 incl. btw
Bĳ een eenmanszaak mogen ze ook op je eigen naam in plaats van op je bedrĳfsnaam, maar let bĳ VOF en BV op
dat ze altĳd op de bedrĳfsnaam staan.
Grote uitzondering hierop zĳn brandstofbonnen: die hoeven niet op bedrĳfsnaam, maar moeten wel met
zakelĳke rekening of brandstofpas op bedrĳfsnaam betaald zĳn voor mogelĳke btw aftrek.

Verkopen/inruil activa: aanschaffingen van meer dan €450 excl. btw
Inventaris en vervoersmiddelen zĳn bĳ verkoop of inruil ook met btw belast.

Vanaf 1 juli 2021 verkopen goederen binnen EU wĳzigen
Als je exporteert voor meer dan €10.000 naar consumenten in andere EU-landen, dan moet je btw-tarief wat in
dat land geldt hanteren. Je kunt het 1 in aangifte aangeven, gelĳk de MOSS regeling die voor digitale diensten
al bestond, zie https://www.bakertilly.nl/nl/diensten/btw-advies-en-compliance/wĳzigingen-wetgeving-btw/
wĳzigingen-wetgeving-btw-2021/
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IV inkomstenbelasting
Voorlopige aanslag 2020 en 2021
Kĳk na of je voorlopige aanslag benadert wat je verwacht voor 2021. Wanneer je geen voorlopige aanslag hebt
gehad, of deze niet benadert wat je vermoedelĳk zal gaan verdienen, dan kun je hem aanvragen/bĳstellen. En
als je geen voorlopige aanslag over 2020 hebt ontvangen, terwĳl je verwacht inkomstenbelasting/zvw te
moeten gaan betalen, is het verstandig deze aan te vragen, om belastingrente te voorkomen. Ik verzorg het ook
graag voor je.

Aanslagen inkomstenbelasting
Als je een aanslag hebt gehad van de Belastingdienst die afwĳkt van wat ik heb ingediend, mĳ graag direct op
de hoogte brengen.

Aftrekbare giften
Overeenkomsten voor periodieke giften hoeft niet bĳ notaris vastgelegd te worden, maar kan direct bĳ ANBI,
zie voor voorwaarden op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/
verschil-periodieke-giften-gewone-giften
Periodieke giften zĳn fiscaal voordelig, omdat er dan geen drempel geldt: de gift is dan direct aftrekbaar van het
inkomen. De drempel is 1% van het gezamenlĳke inkomen met een minimum van €60.
De ANBI status kun je checken op https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Middelen inkomens
Bĳ sterk wisselende inkomsten kan middelen belastingvoordeel opleveren. Laat me weten als je hier gebruik
van wilt maken.

Belasting box 1 inkomsten
In 2021 geldt tot €68.507 een tarief van 37,10% (in 2020 37,35%), daarboven 49,50% net als in 2020. Er zĳn
dus twee schĳven.

Afbouw zelfstandige aftrek
Deze aftrek verlaagt je belastbare winst. De afbouw zelfstandige aftrek is groter dan eerder aangekondigd. I.p.v.
naar €5.000 in 2028 naar €3.240 in 2036 in gelĳke stappen. De startersaftrek blĳft zover bekend gelĳk.

Heffingskorting
Dit is directe korting op je belasting. De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd van
€2.711 naar €2.837 maximaal. De inkomensafhankelĳke combinatiekorting wordt in 2021 verlaagd, maar
dan in 2022 verhoogd. Bĳ co-ouderschap kunnen beide ouders er recht op hebben,
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Beperking aftrekposten
Wanneer onderstaande aftrekposten in de tweede belastingschĳf vallen zĳn deze beperkt aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting:
•

Persoonsgebonden aftrek: giften, ziektekosten, scholingskosten, alimentatie.

•

Ondernemersaftrek: zelfstandige aftrek, MKB-winstvrĳstelling, stakingsaftrek.

•

Kosten eigen woning: hypotheekrente en ook boeterente.

De aftrekbeperking geldt niet voor lĳfrente en arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en bedraagt in 2020
46% en in 2021 43%. Het wordt jaarlĳks verlaagd tot het tarief van de eerste schĳf van de inkomstenbelasting.

Als je in de tweede belastingschĳf valt, dan zou je kosten (voor je eenmanszaak/vof) naar voren kunnen halen
in 2020 zolang ze betrekking hebben op dat jaar, omdat het dan fiscaal voordeliger kan zĳn. Dit geldt ook voor
giften en hypotheekrente. Deze laatste kun je een half jaar vooruit te betalen in 2020 voor 2021.

Eigenwoningforfait en wet
Het eigenwoningforfait gaat naar 0,50% in 2021 (0,60% in 2020). Dit eigenwoningforfait werd niet bĳ je
inkomen geteld als je woning had afgelost tot 2019. Vanaf 2019 wel, maar stapsgewĳs in 30 jaar tot en met
2048. In 2021 wordt de aftrek dan nog voor 90% in aanmerking genomen.

Belasting box 3 bezettingen en schulden
Vrĳstelling box 3 (bezit) is in 2020 €30.846 en gaat naar €50.000 per persoon in 2021. Voor fiscale partners
van €61.692 naar €100.000.
De forfaitair rendementspercentages voor de box-3-heffing in zĳn iets hoger in 2021. Het belastingtarief
hierover is verhoogd van 30% naar 31%.

Belastbaar vermogen 2021

Forfaitair rendementspercentage 2021

tot €100.000

1,90%

€100.000 tot €1.000.000

4,50%

boven de €1.000.000

5,69%

V diverse
De inkomensafhankelĳke bĳdrage Zorgverzekeringswet
De bĳdrage gaat omhoog van 5,45% naar 5,75% in 2021. Je betaalt dit over je winst na ondernemersaftrek, zie
https://www.zorgwĳzer.nl/faq/wat-is-de-inkomensafhankelĳke-bĳdrage

Zorgtoeslag
Vraag zorgtoeslag aan om dit niet mis te lopen als je verwacht nabĳ de inkomensgrens hiervoor te zitten:
alleenstaande €31.138 in 2021 (€30.481 in 2020), toeslagpartners €39.979 in 2020 (€38.945 in 2020).
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De vermogensgrens is bĳ zorgtoeslag aanmerkelĳk hoger dan andere toeslagen, zie https://
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-zorgtoeslag-krĳgen.
Schat het anders voorzichtig in ten nadele in.
In 2021 gaat het heffingsvrĳ vermogen naar €50.000, maar voor toeslagen blĳft wel het bedrag van €31.343
per fiscale partner, waarboven je geen recht op toeslagen mee hebt.

Kindgebondenbudget
zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/
kindgebonden-budget/

Schenken
Schenkingsvrĳstelling wordt in 2021 verhoogd: voor een kind naar €6.604 (€5.515 in 2020).
Ook de zogenaamde jubelton wordt verhoogd naar €105.302. Laat je vooraf goed informeren, want er zĳn nogal
wat valkuilen. Zie https://verklaringvanerfrechtservice.nl/vrĳstellingen-en-tarieven-schenk-en-erfbelasting2021/

Overgangsregeling Levenslooptegoed
Zie https://www.rendement.nl/loonadministratie/nieuws/ook-instelling-kan-straks-heffen-overlevenslooptegoed.html : bestaand spaarsaldo valt vrĳ (met inhoudingsplicht voor bank i.p.v. werkgever) per 111-2021.

Webmodule zzp start als pilot
Deze webmodule wordt een hulpmiddel bĳ het beoordelen van de werkrelatie, zie
https://www.rĳksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/15/webmodule-zzp-start-als-pilot
Vanaf oktober 2021 gaat de Belastingdienst echt op bezoek om situaties te beoordelen.
Let ook op einddata van modelovereenkomsten.

Brexit
Als je momenteel zakendoet met VK, dan verwĳs ik je graag door naar https://www.ondernemersplein.nl/
ondernemen/internationaal-ondernemen/brexit-gevolgen-voor-nederlandse-ondernemers/ en Brexit-loket
over hoe hier voor te bereiden voor je bedrĳf.

Wet differentiële overdrachtsbelasting
Geen overdrachtsbelasting voor aankopen woningen door starters, zie https://www.rĳksoverheid.nl/
onderwerpen/belastingplan/belastingwĳzigingen-voor-ons-allemaal/overdrachtsbelasting .
Voor aankopen woningen door doorstromers bedraagt de overdrachtsbelasting 2%. Voor onroerende zaken
anders dan woningen of niet als hoofdverblĳf dienend zoals vakantiewoning en tweede woning bedraagt de
overdrachtsbelasting 8%,
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Hypotheek 2021
Loan-to-income wordt 90% ipv 80% (in 2020) en maximale hypotheek voor NHG wordt verhoogd tot €325.000.
Loan-to-income is het percentage waarvoor het tweede inkomen meetelt.

Invoering UBO-register uiterlĳk inschrĳven 27 maart 2022
In geval je een BV of VOF hebt, (geldt niet voor eenmanszaak): verplichting om de uiteindelĳk belanghebbenden
te registreren. Het register is ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van
geld of terrorismefinancier. Zie https://www.rĳksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/ubo-register

Wĳziging btw voor afstandsverkopen met goederen afkomstig van buiten de EU per 1 juli
2021
Afschaffing invoervrĳstelling bĳ goederenzendingen tot €22. Dus ‘goedkoop’ bestellen in China wordt duurder.

VII coronamaatregelen
Een overzicht vind je hier: https://www.rĳksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/
overzicht-financiele-regelingen

TOGS en TVL
Dit zĳn onbelaste tegemoetkomingen, ze worden gezien als gift.
Bĳ TOGS is SBI code in het vierde kwartaal 2020 niet meer van belang.

TOZO
Dit zĳn inkomsten uit vroegere arbeid en het telt mee voor je toetsingsinkomen voor de toeslagen.

Bronnen
Belastingdienst, Fiscount, Defeĳter Administraties, Kamer van Koophandel, RVO, NOAB, Tips & Advies
eenmanszaak & VOF, Fietsersbond, Bakertilly, Intervivos B.V., ELBERT fiscaal, Zorgwĳzer
Er kunnen geen rechten aan dit stuk ontleend worden.
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Volgens beer Kor is pessimisme een gebrek aan visie op lange termĳn.

