Fiscale datacard 2021/2020 - Bepaal uw fiscale koers
(Gegevens uit 2020 zijn tussen haakjes opgenomen).

Inkomstenbelasting
Inkomen uit werk en woning - box 1

Heffingskortingen

Inkomstenbelasting - tot AOW-leeftijd
€ 0 - € 68.507
(€ 0 - € 68.507)
Vanaf € 68.507
(Vanaf € 68.507)

Gecombineerd tarief
37,10%
49,50%

Inkomstenbelasting - vanaf AOW-leeftijd [a]
€ 0 - € 35.129
(€ 0 - € 34.712)
€ 35.129 - € 68.507
(€ 34.712 - € 68.507)
Vanaf € 68.507
(Vanaf € 68.507)

19,20%
37,10%
49,50%

(19,45%)
(37,35%)
(49,50%)

43%

(46%)

(37,35%)
(49,50%)

Bedrag
€ 2.837
(€ 2.711)
€ 2.837 - (5,977% x > € 21.043)
(€ 2.711 - (5,672% x > € 20.0711))
€0
(€ 0)

Algemene heffingskorting vanaf AOW-leeftijd
€ 0 - € 21.043
(€ 0 - € 20.711)
€ 21.043 - € 68.507
(€ 20.711 - € 68.507)
Vanaf € 68.507
(Vanaf € 68.507)

Bedrag
€ 1.469
(€ 1.413)
€ 1.469 - (3,093% x > € 21.043)
(€ 1.413 - (2,954% x > € 20.711))
€0
(€ 0)

Gecombineerd tarief

[a] Deze tarieven gelden voor personen geboren op of na 1 januari 1946.

Maximum percentage hypotheekrenteaftrek

90%

Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld [a]

(93,33%)

[a] De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld is gelijk aan de voordelen uit eigen woning verminderd met de op deze voordelen drukkende
aftrekbare kosten. Dit verschil mag vanwege de uitfasering Wet Hillen vanaf 2019 nog slechts gedeeltelijk worden afgetrokken in box 1.

Auto van de zaak
0 - 500 privékilometers per jaar
Vanaf 500 kilometers én 0 gr/km CO2-uitstoot én ≤ € 40.000 [b]
Vanaf 500 kilometers én 0 gr/km CO2-uitstoot én > € 40.000
Vanaf 500 kilometers én >0 gr/km CO2-uitstoot

Algemene heffingskorting tot AOW-leeftijd
€ 0 - € 21.043
(€ 0 - € 20.711)
€ 21.043 - € 68.507
(€ 20.711 - € 68.507)
Vanaf € 68.507
(Vanaf € 68.507)

Bijtelling [a]
0%
12%
€ 4.800 + (22% x > € 40.000)
22%

(0%)
(8%)
(€ 3.600 + (22% x > € 45.000))
(22%)

[a] Percentage van de catalogusprijs inclusief BPM en datum eerste toelating na1 januari 2021.

Arbeidskorting tot AOW-leeftijd
Maximale arbeidskorting
Inkomensgrens afbouw arbeidskorting
Afbouwpercentage arbeidskorting
Ouderenkorting
€ 0 - € 37.970
€ 37.970 - € 49.323
Vanaf € 49.323

(€ 0 - € 37.372)
(€ 37.372 - € 48.185)
(Vanaf € 48.185)

Alleenstaande ouderenkorting
Vanaf € 0

(Vanaf € 0)

Bedrag
€ 4.205
€ 35.652
6,0%

(€ 3.819)
(€ 34.954)
(6,0%)
Bedrag

€ 1.703
€ 1.703 - (15% x > € 37.970)
€0

(€ 1.622)
(€ 1.622 - (15% x > € 37.372))
(€ 0)
Bedrag

€ 443

(€ 436)

[b] Voor een waterstofauto of zonnecelauto geldt geen beperking. De bijtelling is steeds 12% over de gehele cataloguswaarde.

Omzetbelasting

Inkomen uit aanmerkelijk belang - box 2
26,90%

Belastingtarief
Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)

(26,25%)
Forfaitair rendement

5,69%

(5,60%)

Inkomen uit sparen en beleggen - box 3
Vermogen [a]
€ 0 - € 50.000
€ 50.000 - € 100.000
€ 100.000 - € 1.000.000
Vanaf € 1.000.000
Belastingtarief

Belastingtarief
21%
9%
0%

(21%)
(9%)
(0%)

Overige belastingen

Fictief rendement
(€ 0 - € 30.846)
(€ 30.846 - € 103.643)
(€ 103.643 - € 1.036.418)
(Vanaf € 1.036.418)

Tariefgroep
Algemeen
Laag
Nul

Vrijgesteld
1,90%
4,50%
5,69%

(Vrijgesteld)
(1,79%)
(4,19%)
(5,28%)

31%

(30%)

Soort belasting
Assurantiebelasting
Overdrachtsbelasting woningen
Overdrachtsbelasting woningen starters (18 tot 35 jaar)
Overdrachtsbelasting woningen beleggers
Overdrachtsbelasting niet-woningen

[a] Fiscale partners kunnen spaar- en beleggingsvermogen vrijelijk aan elkaar toedelen. De box 3 schijven en tarieven worden vervolgens per partner
afzonderlijk toegepast.

Deze datacard geeft een inzicht in de belangrijkste tarieven voor 2021 en 2020. Het biedt geen volledige weergave van alle bestaande en voorgestelde tarieven. We hebben al rekening gehouden met de verwachte indexactie (1,016).
Dit document dient slechts te worden gebruikt ter indicatie. Laatst bijgewerkt 15 september 2020.

De inhoud van deze publicatie is uitsluitend voor informatieve doeleinden opgesteld en bevat geen professioneel advies en mag dan ook niet als een substituut daarvoor worden beschouwd. PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V.
aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor gevolgen die kunnen optreden indien op basis van de inhoud van deze publicatie al of niet wordt gehandeld dan wel anderszins besluiten worden genomen.

Belastingtarief
21%
2%
0%
8%
8%

(21%)
(2%)
(2%)
(2%)
(6%)

Fiscale datacard 2021/2020 - Bepaal uw fiscale koers
(Gegevens uit 2020 zijn tussen haakjes opgenomen).

Investeringsaftrek

Vennootschapsbelasting
Belastbaar bedrag
€ 0 - € 245.000
Vanaf € 245.000

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Investeringsbedrag
€ 0 - € 2.400
€ 2.400 - € 59.170
€ 59.170 - € 109.574
€ 109.574 - € 328.721
Vanaf € 328.721

Investeringsaftrek
(€ 0 - € 2.400)
(€ 2.400 - € 58.238)
(€ 58.238 - € 107.848)
(€ 107.848 - € 323.544)
(Vanaf € 323.544)

€0
28% x investeringsbedrag
€ 16.568
€ 16.568 - (7,56% x > € 109.574)
€0

(€ 0)
(28% x investeringsbedrag)
(€ 16.307)
(€ 16.307 - (7,56% x > € 107.848))
(€ 0)

Investeringsaftrek
(€ 2.500 - € 124.000.000)

45%

(45%)

Investeringsaftrek
(36%)
(27%)
(13,5%)

9%

(7%)

Overige aftrekposten
Aftrekposten
Zelfstandigenaftrek
Startersaftrek
Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
Extra aftrek voor S&O voor starters

(€ 0 - € 350.000)
(€ 0 - € 350.000 voor starters)
(Vanaf € 350.000)

(15%)

Belastbaar bedrag
(€ 0 - € 126.723)
(Vanaf € 126.723)

Partners en kinderen
10%
(10%)
20%
(20%)

Belastingtarief
Kleinkinderen
18%
(18%)
36%
(36%)

Overige verkrijgers
30%
(30%)
40%
(40%)

Verkrijger
Kinderen
Kinderen tussen 18 en 40 jaar: eenmalig, algemeen doel
Kinderen tussen 18 en 40 jaar: eenmalig, voor studie
Alle personen, inclusief kinderen, tussen 18 en 40 jaar:
eenmalig, voor eigen woning
Algemeen nut beogende instellingen
Andere verkrijgers

Vrijgesteld bedrag
€ 5.603
€ 26.880
€ 55.996

(€ 5.515)
(€ 26.457)
(€ 55.114)

€ 105.301

(€ 103.643)

Vrijgesteld
€ 2.243

(Vrijgesteld)
(€ 2.208)

Vrijstelling erfbelasting

Bedrag
€ 6.670
€ 2.123
€ 13.188
€ 6.598

(€ 7.030)
(€ 2.123)
(€ 12.980)
(€ 6.494)

Loonbelasting
Speur- & Ontwikkelingsloon
€ 0 - € 350.000
€ 0 - € 350.000 voor starters
Vanaf € 350.000

15%

Vrijstelling schenkbelasting

36%
27%
13,5%

Innovatiebox
Winsten behaald met innovatieve activiteiten

(16,5%)
(25%)

Dividendbelasting
Belastingtarief

€ 0 - € 128.751
Vanaf € 128.751

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Investeringsbedrag
Investering € 2.500 - € 25.000.000 én
Milieu-investering categorie I: F en G van Milieulijst
Milieu-investering categorie II: A en D van Milieulijst
Milieu-investering categorie III: B en E van Milieulijst

15%
25%

Schenk- en erfbelasting

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Investeringsbedrag
€ 2.500 - € 126.000.000

Belastingtarief
(€ 0 - € 200.000)
(Vanaf € 200.000)

WVA S&O-afdrachtvermindering [a]
40%
(32%)
50%
(40%)
16%
(16%)

Verkrijger
Partner (echtgenoot / geregistreerd partner /
notarieel samenwonende)
Kinderen en kleinkinderen
Zieke en gehandicapte kinderen
Ouder(s) [a]
Algemeen nut beogende instellingen
Andere verkrijgers

Vrijgesteld bedrag
€ 671.909

(€ 661.328)

€ 21.281
€ 63.835
€ 50.397
Vrijgesteld
€ 2.243

(€ 20.946)
(€ 62.830)
(€ 49.603)
(Vrijgesteld)
(€ 2.208)

[a] Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen € 50.397. Erft één ouder, dan is de maximale vrijstelling eveneens € 50.397.

[a] Met een maximum van de totale loonheffing per inhoudingsplichtige.

Deze datacard geeft een inzicht in de belangrijkste tarieven voor 2021 en 2020. Het biedt geen volledige weergave van alle bestaande en voorgestelde tarieven. We hebben al rekening gehouden met de verwachte indexactie (1,016).
Dit document dient slechts te worden gebruikt ter indicatie. Laatst bijgewerkt 15 september 2020.

De inhoud van deze publicatie is uitsluitend voor informatieve doeleinden opgesteld en bevat geen professioneel advies en mag dan ook niet als een substituut daarvoor worden beschouwd. PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V.
aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor gevolgen die kunnen optreden indien op basis van de inhoud van deze publicatie al of niet wordt gehandeld dan wel anderszins besluiten worden genomen.

