
 
 

 

BELASTINGPLAN 2021 (particulieren) 

 

Algemeen 

 

In dit artikel treft u een overzicht aan van de belangrijkste maatregelen uit het belastingplan 

2021. De voorgestelde fiscale maatregelen kunnen door de Tweede Kamer worden aangepast. 

In dit artikel wordt de situatie per 15 september 2020 beschreven. 

 

Inkomstenbelasting  

 

Inkomstenbelasting box 1 

 

In 2021 worden de tarieven als volgt.  

 

Tarieven voor belastingplichtigen, jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd 

 

2021  Ter vergelijking de tarieven van 2020  

Belastbaar inkomen   tarief*  Belastbaar inkomen tarief* 

Tot € 68.507 37,10% Tot € 68.507 37,35% 

Vanaf € 68.507 49,50% Vanaf € 68.507 49,50% 

 

Tarieven voor belastingplichtigen, ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd 

 

 2021 Ter vergelijking de tarieven van 2020 

Belastbaar inkomen tarief * Belastbaar inkomen tarief* 

Tot € 34.999 19,20% Tot € 34.712 19,45% 

Vanaf € 34.999 tot € 68.507 37,10% Vanaf € 34.712 tot € 68.507 37,35% 

Vanaf € 68.507 49,50% Vanaf € 68.507 49,50% 

 
(*) belasting- en premieheffing gecombineerd 

 

Heffingskortingen 

De maximale algemene heffingskorting wordt verhoogd tot € 2.837. De hoogte van de 

algemene heffingskorting is afhankelijk van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, des te lager 

de algemene heffingskorting. Bij een inkomen vanaf € 68.507 is de algemene heffingskorting 

nihil. 

 

De maximale arbeidskorting wordt verhoogd tot € 4.205. De hoogte van de arbeidskorting is 

afhankelijk van het inkomen. Bij een arbeidsinkomen vanaf € 105.735 is de arbeidskorting 

nihil. 

 

De overige heffingskortingen worden ten opzichte van 2020 iets verhoogd. 

 

 



 
 

 

Zelfstandigenaftrek 

De verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers in de inkomstenbelasting die vanaf 

2020 is ingezet, wordt versneld. Vanaf 2021 wordt de aftrek jaarlijks verlaagd met € 360 

totdat in 2036 de zelfstandigenaftrek € 3.240 bedraagt. In 2021 bedraagt de 

zelfstandigenaftrek € 6.670. Het kabinet wil met de verlaging van de zelfstandigenaftrek de 

kloof tussen flexwerk en vaste banen verkleinen. 

 

Eigen woning 

- Het maximum tarief waartegen de eigenwoningrente in aftrek wordt gebracht, bedraagt in 

2021 43%. 

- De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (Wet Hillen) bedraagt in 2021 90%. 

 

Verlaging tarief aftrekposten 

Voor de volgende aftrekposten geldt dat deze in 2021 tegen het maximum tarief van 43% 

kunnen worden afgetrokken: 

 

- Ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, startersaftrek, aftrek speur- en 

ontwikkelingswerk en stakingsaftrek) 

- MKB-winstvrijstelling 

- Alimentatieaftrek 

- Aftrek uitgaven voor zorgkosten 

- Aftrek weekenduitgaven gehandicapten 

- Aftrek scholingsuitgaven 

- Giftenaftrek 

- Restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren 

- Verliezen op beleggingen in durfkapitaal 

 

Giftenaftrek 

Giften zijn alleen aftrekbaar als deze met schriftelijke bescheiden onderbouwd kunnen 

worden. Voor contante giften kan dat niet. Vanaf 2021 zijn contante giften daarom niet meer 

aftrekbaar. 

 

Inkomstenbelasting (box 2) 

 

Het belastingtarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang bedraagt in 2021 26,90%  

(2020: 26,25%). 

 

Inkomstenbelasting (box 3) 

 

De schijfgrenzen voor het berekenen van het rendement worden aangepast en het heffingvrij 

vermogen wordt verhoogd naar € 50.000 per persoon en € 100.000 voor partners  

(2020: € 30.846 per persoon en € 61.692 voor partners). Het belastingtarief stijgt in 2021 van 

30% naar 31%. Per saldo wordt de daadwerkelijke belastingdruk als volgt (na aftrek van het 

heffingvrij vermogen): 

 

 tussen € 0 - € 50.000:   0,59% 

 tussen € 50.000 - € 950.000  1,40% 

 vanaf € 950.000   1,76% 



 
 

 

Het belasten van het werkelijk rendement is het uiteindelijke doel van het kabinet. Dat is 

echter op korte termijn niet te realiseren.  

 

Een aantal inkomensafhankelijke regelingen (bijvoorbeeld de zorgtoeslag en kindgebonden 

budget) kennen een vermogenstoets die is gekoppeld aan het belastbare vermogen in box 3. 

Nu het heffingvrij vermogen wordt verhoogd, betekent dit ook dat meer mensen aanspraak 

kunnen maken op deze regelingen. Om dat te voorkomen wordt voorgesteld om bij de 

berekening voor deze inkomensafhankelijke regelingen uit te blijven gaan van een heffingvrij 

vermogen van € 31.340 per persoon. 

 

Vrijstelling TOGS en TVL 

 

Ondernemers die in 2020 een beroep hebben gedaan op de Tegemoetkoming Ondernemers 

getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en/of de Regeling Subsidie vaste lasten MKB 

COVID-19 (TVL) krijgen dat bedrag belastingvrij. Dat was reeds aangekondigd en is nu 

wettelijk vastgelegd. 
 


