
 

 

Nieuwsbrief januari 2021  

Leusden, 31 januari 2021 
 
Werkkostenregeling 
In 2020 was sprake van een verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) in verband met de 
coronacrisis en wordt in 2021 weer teruggedraaid. De twee schijven binnen de vrije ruimte die in 2020 zijn 
ingevoerd, blijven dit jaar wel bestaan. 

De vrije ruimte van de WKR voor de eerste 400.000 euro loonsom was in 2020 tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 
3%. Over het meerdere gold in 2020 een vrije ruimte van 1,2%. Deze twee schijven blijven in 2021 bestaan, maar 
worden wel omlaag bijgesteld. Tot 400.000 euro wordt het percentage weer 1,7% en daarboven 1,18%. 
 
Basisregels WKR 
Wat je klanten voor 2021 mee kunt geven over de WKR is: 

 dat de vrije ruimte voor de werkkosten, die niet gericht zijn vrijgesteld of op nihil gewaardeerd mogen 
worden, vanaf 1 januari 2021 1,7% bedragen en over de fiscale loonsom vanaf 400.000 euro 1,18%; 

 dat vergoedingen die de werkkostenruimte overschrijden, worden belast tegen een eindheffing van 80% bij 
de werkgever; en 

 dat de werkgever in beginsel niet te maken heeft met vrije vergoedingen en verstrekkingen per individuele 
werknemer. Het hoeft dus niet per werknemer getoetst te worden, maar de kosten moeten wel op collectief 
werkgeversniveau verantwoord worden. 

Gerichte vrijstellingen 
De werkkostenregeling kent ook gerichte vrijstellingen. Deze zijn voor de loonheffingen niet belast en hebben 
geen invloed op de vrije ruimte (mits aangewezen als eindheffingsbestanddeel). Een recent toegevoegde 
vrijstelling is bijvoorbeeld de vergoeding van de kosten voor de Verklaring omtrent gedrag (VOG). De kosten 
voor het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen voor ex-werknemers is 
vanaf 2021 gericht vrijgesteld. Ook het verstrekken van mondkapjes is een gerichte vrijstelling tot en met 31 
maart 2021. 
 
Vooraf aangeven 
De Belastingdienst wil dat een werkgever vooraf expliciet aangeeft hoe hij bepaalde loonvoordelen wil 
aanmerken. Binnen bepaalde grenzen kan jouw klant loonbestanddelen aanwijzen als werkkosten. Hierbij kan 
gebruik gemaakt worden van de gerichte vrijstellingen of de nihilwaarderingen en normbedragen die voor 
sommige kosten gelden. Let hierbij wel op dat het beleid van de Belastingdienst is dat de aanwijzing van de 
werkkosten plaats moet vinden tijdens het kalenderjaar. 
 
Als er geen aanwijzing als werkkosten heeft plaatsgevonden en er ook geen loonheffingen zijn ingehouden en 
afgedragen over een loonbestanddeel, dan moet je klant de verschuldigde loonbelasting voor zijn rekening 
nemen. Het loon wordt dan geboekt ten laste van de vrije ruimte. Alleen bij overschrijding van deze ruimte is je 
klant voor eigen rekening de 80%-eindheffing verschuldigd. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vrijstelling schenkbelasting tijdelijk verhoogd in 2021 
Het bedrag dat belastingvrij mag worden geschonken gaat in 2021 tijdelijk met € 1.000 omhoog. Dit is besloten 
vanwege de coronacrisis. Ook de schenkingsvrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen is met € 1.000 
verhoogd. 

Voor de schenkbelasting gelden vrijstellingen: tot een bepaald bedrag is een schenking belastingvrij. De hoogte 
van dit bedrag hangt af van de relatie tussen de schenker en de ontvanger. 

De tijdelijk verhoogde vrijstellingen in 2021: 
 iedereen mag € 3.244 belastingvrij schenken aan een ander, bijvoorbeeld een kleinkind, een vriend of een 

ondernemer; 
 ouders mogen € 6.604 belastingvrij schenken aan hun kind. 

De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. 

Corona-overbruggingslening (COL) verlengd 
De Corona-overbruggingslening (COL) voor start-ups, scale-ups en innovatieve MKB’ers is verlengd. Dit betekent 
dat innovatieve ondernemers die vanwege de coronacrisis in zwaar weer verkeren, sinds 4 januari 2021 weer 
een aanvraag kunnen indienen. 

Noodkrediet  
De Corona-overbruggingslening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en MKB'ers zonder 
bancaire kredietrelatie, die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen. Er is in totaal € 300 
miljoen beschikbaar gesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op verzoek van het 
ministerie verstrekken de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) overbruggingsleningen tussen de € 
50.000 en € 2 miljoen onder gunstige condities. 

Verlengd tot 30 juni 2021 
Aanvragen voor de COL waren in eerste instantie mogelijk tot eind september 2020. Na beoordeling van alle 
aanvragen is er nog een bedrag van ruim € 35 miljoen onbenut. Gezien het verloop van het economisch herstel 
en het resterende COL-budget heeft het kabinet onlangs besloten de regeling te verlengen. 

Aanvragen mogelijk vanaf 4 januari 2021 
De aanvraag kan sinds 4 januari 2021 online worden ingediend 
(https://www.techleap.nl/articles/bridgefinancing-portal/). De ROM’s beoordelen de aanvragen regionaal en 
een nationale commissie weegt de aanvragen tegen elkaar af. Naast de formele criteria wordt er ook gekeken 
naar kwalitatieve criteria, zoals aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op 
ecosystemen en het belang van de innovatie. Let op. Bedrijven die eerder een COL toegekend hebben gekregen, 
kunnen niet opnieuw aanspraak maken op de COL-regeling. De aanvragen kunnen tot uiterlijk 30 juni 2021 
worden gedaan. 

Andere kredietregelingen 
Behalve de COL is er ook nog steeds een financieringsmogelijkheid via de Garantie ondernemingsfinanciering 
uitbraak coronavirus (GO-C) en de garantieregeling Kleine Kredieten Corona (KKC). Beide regelingen zijn onlangs 
verlengd tot 1 juli 2021. 

 

 

 
 
 
 



 

 

Gebruikelijk salaris DGA 2021 

Het gebruikelijk salaris voor de DGA stijgt in 2021 tot € 47.000. Dit was in 2019 en 2020 nog € 46.000. 
 
Het gebruikelijke salaris wordt gebaseerd op de werkzaamheden van een medewerker in loondienst met een 
soortgelijke functie, zonder aanmerkelijk belang in de onderneming. Wanneer een hoger loon dan € 47.000 
gebruikelijk is voor de werkzaamheden dan moet de DGA het loon stellen op 75% van het loon uit de meest 
vergelijkbare dienstbetrekking. Het is ook mogelijk om een lager loon dan €47.000 te hanteren, mits de DGA kan 
aantonen dat dit lagere loon gebruikelijk is.  

Vragen 
Wanneer er weer een nieuwe update is, stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. Heeft u in de tussentijd 
vragen neem dan gerust contact met ons op. 

Met vriendelijke groet,  
Het team van Van Tiggelen FAD 
033-2990777 
info@vantiggelenfad.nl 

 


