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Begin 2021 mag u al uw administratie over de jaren tot en met 2013 wegdoen, tenzij u in
2012 of 2013 onroerend goed met BTW hebt gekocht. Financiële gegevens rondom deze
aankopen moeten twee jaar langer bewaard worden. Let wel: bepaalde stukken kunnen
betrekking hebben op meerdere jaren en kunnen pas vernietigd worden nadat deze hun
actualiteitswaarde hebben verloren. Voorbeeld: een contract dat loopt tot 2014 mag daarom
pas in 2022 worden vernietigd.
Al het bovenstaande geldt ook voor uw digitale documenten en back-up.

U kunt ook zelf uw administratie verwerken via ons online administratiepakket. Uw
bankafschriften worden hierin dagelijks automatisch verwerkt. Verder kunt u met deze
software geheel elektronisch factureren. Deze facturen worden vervolgens digitaal
opgeslagen en verwerkt in uw administratie. Het programma verwerkt ook uw digitale inen verkoopfacturen via een robot. Tot slot kunt u uw “bonnetjes onderweg” zelf opslaan via
een app. Op deze manier hebt u uw administratie altijd actueel, dichtbij (uw smartphone) en
hebt u met een enkele druk op de knop inzicht in uw financiële positie.

De overheid heeft in verband met de gevolgen van Covid-19 een omvangrijk pakket aan
specifieke maatregelen getroffen. Deze zijn vooral gericht op tegemoetkomingen voor
blijvend omzetverlies en behoud van werkgelegenheid.
Voor een volledig overzicht verwijzen we u naar de link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen
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De inkomstenbelastingtarieven worden iets verlaagd en blijven beperkt tot twee schijven
in 2021: een (gecombineerd) basistarief van 37,1 procent tot een inkomen van € 68.507,-.
Voor ouderen bedraagt het tarief 19,2%. (tot ca. € 35.000,-).
Het toptarief boven deze schijven blijft 49,5 procent.

Sinds 1 januari 2020 veranderden de regels al rond arbeidscontracten en ontslag.
Dit is belangrijk voor werkgevers en werknemers. Zo mogen werkgevers vanaf 1 januari
2020 een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract.
De 30%-herzieningssituatie (overwerk) is in 2020 i.v.m. de gevolgen van Covid-19
opgeschort. Deze opschorting blijft ook voor 2021 gelden.
Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar
aangaan en ná 12 maanden moeten werkgevers aan oproepkrachten een vaste
arbeidsomvang aanbieden.

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe
investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling
(2021 en 2022) zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven investeren in
bijvoorbeeld nieuwe machines. Tot 5 miljoen bedraagt de korting 3,9% en daarboven is een
aanvullende korting mogelijk van 1,8%.
De belangrijkste voorwaarden voor deze korting zijn: (1) maximaal 4 aanvragen per jaar,
(2) ondergrens per aanvraag € 20.000,- en (3) minimale investering per bedrijfsmiddel €
1.500,-. En verder moeten (4) deze investeringen betaald zijn in 2021 en/of 2022 en (5) binnen
6 maanden ná betaling in gebruik zijn genomen.
Alle bestaande investeringsfaciliteiten blijven gecombineerd toepasbaar.
Bedrijven kunnen deze investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing.
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Geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek. Vanaf 2021 wordt de zelfstandigenaftrek sneller
afgebouwd dan in het Belastingplan 2020 was opgenomen. De zelfstandigenaftrek gaat in
acht stappen van € 360, één stap van € 390 en vervolgens acht stappen van € 110 omlaag naar
uiteindelijk € 3.240 in 2036. In 2020 bedroeg deze aftrek nog € 7.030,-.

Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2/voor eigenaren van een BV) gaat gefaseerd omhoog:
van 25% naar 26,25% per 1 januari 2020 en naar 26,9% per 1 januari 2021.

Het kabinet heeft medio 2020 een wetsvoorstel ingediend ter beperking van ‘excessief’ lenen
door directeur-aandeelhouders van hun eigen BV. Voorgesteld wordt om een schuld in
rekening-courant als dividenduitkering te beschouwen als deze meer bedraagt dan € 500.000.
Het kabinet wil deze maatregel op 1 januari 2023 in werking laten treden, waarbij het eerste
toetsmoment is 31-12-2023. Directeur-aandeelhouders hebben op deze manier nog drie jaar
de gelegenheid om hun schulden bij de BV terug te brengen tot onder de € 500.000,-, voordat
zij over dat surplus 26,9% dividendbelasting moeten betalen. Eigenwoningleningen tellen
hierbij niet mee.

Het lage tarief van de vennootschapsbelasting wordt verlaagd van 16,5% in 2020 naar 15%
in 2021. Meer MKB-bedrijven gaan in de komende jaren dit lagere tarief betalen.
Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 zal
deze grens verder verhoogd worden naar € 395.000.

De belastingrente voor vennootschapsbelasting bedraagt tot en met 31 december 2021 nog
8%, daarna geldt ook voor deze belasting de algemene belastingrente van 4%. Voorkom dat
u deze hoge rente moet betalen en zorg dat uw voorlopige aanslag overeenstemt met de
werkelijkheid.
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Box 3: wat blijft hetzelfde en wat verandert er?
Iedereen die in 2020 meer vermogen heeft dan ca € 31.000 (of € 62.000,- met fiscaal
partner), betaalt hier belasting over. Dit is vermogen uit bijvoorbeeld spaargeld of kleine
beleggingen. Vanaf 2021 betaal je pas belasting bij een vermogen van € 50.000 of een
vermogen van € 100.000 met fiscale partner.
Er blijven in 2021 drie schijven in box 3 met een vaste vermogensmix per schijf.
De vermogensmix is de verhouding tussen sparen en beleggen.
Tot en met € 50.000 (met fiscale partner € 100.000,-) is dan vrijgesteld van belasting.
Boven deze € 50.000 gelden in 2021 de volgende schijven:
Schijf 1 loopt van €50.000 tot €100.000
Schijf 2 loopt van €100.000 tot € 1.000.000
Schijf 3 begint vanaf € 1.000.000
Daarbij gaat de wetgever ervan uit dat spaarders een deel van hun vermogen sparen en een
deel beleggen.
In schijf 1 gaat uit van een mix van 67% spaargeld en 33% beleggingen.
In schijf 2 gaat uit van een mix van 21% spaargeld en 79% beleggingen.
In schijf 3 gaat uit van 100% beleggingen.
Voor het deel spaargeld en het deel beleggingen in deze vermogensmix gelden forfaitaire
percentages over de opbrengst in 2021:
Over het spaargedeelte wordt er 0,03% rendement berekend.
Over het beleggingsdeel wordt 5,69% rendement berekend.
Iedereen die in 2021 een vermogen heeft van €50.000 of meer, betaalt vanaf 2021 31%
belasting over de opbrengst uit vermogen (t/m 2020 was dat 30%).
De nieuwe schijfgrenzen zijn niet van invloed op het wel of niet krijgen van toeslagen.

