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1. Bedragen minimumloon 2021 
 

Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 januari 2021. 
 
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 
uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector 
gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is 
een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week. 
 
Per maand, week en dag 

Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2021) 

Leeftijd Per maand Per week Per dag 

21 jaar en ouder € 1.684,80 € 388,80 € 77,76 

20 jaar € 1.347,85 € 311,05 € 62,21 

19 jaar € 1.010,90 € 233,30 € 46,66 

18 jaar € 842,40 € 194,40 € 38,88 

17 jaar € 665,50 € 153,60 € 30,72 

16 jaar € 581,25 € 134,15 € 26,83 

15 jaar € 505,45 € 116,65 € 23,33 

Per uur 

Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 
2021) 

Fulltime werkweek in bedrijf 21 jaar en ouder 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar 

36 uur € 10,80 € 8,65 € 6,49 € 5,40 € 4,27 € 3,73 € 3,25 

38 uur € 10,24 € 8,19 € 6,14 € 5,12 € 4,05 € 3,54 € 3,07 

40 uur € 9,72 € 7,78 € 5,84 € 4,86 € 3,84 € 3,36 € 2,92   

 
2. Optimaliseer uw schenkingen nog in 2020 
 
Er zijn diverse mogelijkheden om op een fiscaal vriendelijke manier vermogen over te hevelen naar 
uw kinderen en/of kleinkinderen. Door dat in 2020 alsnog te doen of te optimaliseren, maakt u uw 
(klein)kinderen blij en bespaart u zichzelf ook nog de box 3-heffing over het vermogen dat u aan hen 
schenkt. 
 
Schenk vóór 1 januari 2021 aan uw (klein)kinderen 
 
Als u vóór 1 januari 2021 een schenking aan uw (klein)kinderen doet dan kunnen zij de jaarlijkse vrijstelling 
van € 5.515 (kinderen) of € 2.208 (algemene vrijstelling) benutten; uiteraard alleen als zij die dit jaar nog niet 
eerder hebben benut. Heeft u kinderen tussen de 18 en 40 jaar? Dan kunnen zij in beginsel eenmalig de 
vrijstelling voor schenkingen van ouders verhogen naar € 26.457. De dag van de 40e verjaardag valt 
overigens nog binnen de leeftijdsgrens. Als uw eigen kind buiten de leeftijdsgrens valt maar diens partner er 
binnen dan kunt u deze vrijstelling toch nog benutten. Als u een schenking aan uw kinderen doet voor een 
studie, dan is de eenmalige vrijstelling zelfs € 55.114 en bij een schenking voor een eigen woning stijgt de 
eenmalige vrijstelling zelfs naar € 103.643. Met betrekking tot deze eenmalige vrijstelling is het niet 
noodzakelijk om haast te maken met een schenking. In fiscaal opzicht maakt het in beginsel geen verschil of 
de schenking in 2020 of in 2021 wordt gedaan. Deze extra hoge vrijstelling van € 103.643 voor de eigen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/vraag-en-antwoord/wat-is-een-cao
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woning geldt voor iedereen die tussen de 18 en 40 jaar oud is; dat hoeft dus geen (klein)kind te zijn maar kan 
ook een neef/nicht of zelfs een willekeurige derde zijn. 
 
Gespreid schenken 
U hoeft het gehele bedrag van € 103.643 niet in één jaar te schenken. Het onbenutte deel kunt u gespreid 
schenken over een periode van maximaal twee jaren die direct volgen op het eerstgenoemde kalenderjaar. 
Let op dat de toepassing van de verhoogde vrijstelling wordt beïnvloed als eventueel in een voorgaand jaar 
al een eenmalig verhoogde schenking plaatsvond. 
 
Leeftijdsgrens niet overschrijden 
Ook bij gespreid schenken mag de begunstigde de leeftijdsgrens van 40 jaar niet overschrijden. Heeft 
degene aan wie u wilt schenken de leeftijd van 40 jaar al bereikt? Maar is zijn partner wel jonger? Dan is de 
eenmalige vrijstelling toch toe te passen zoals hiervoor ook al is aangegeven. 
 
Tip: Voor het jaar 2021 worden de vrijstellingen van schenkbelasting voor kinderen en overige verkrijgers 
niet alleen geïndexeerd maar ook tijdelijk verhoogd met € 1.000. Daarmee komt de vrijstelling per kind voor 
2021 uit op € 6.604 voor schenkingen door ouders en de vrijstelling voor overige verkrijgers op € 3.244. Deze 
tijdelijke verhoging van € 1.000 wordt per 1 januari 2022 weer ongedaan gemaakt. U kunt dus eind 2020 een 
bedrag van € 5.515 (kinderen) of € 2.208 (algemene vrijstelling) belastingvrij schenken (leuk voor Sinterklaas 
of met Kerstmis) en dan op 1 januari 2021 nog eens € 6.604 (kinderen) of € 3.244 (overige verkrijgers) nadat 
u heeft geproost op het nieuwe jaar. 
 
Vul de verhoogde vrijstelling aan 
Heeft u vóór 2010 de eenmalige verhoogde vrijstelling voor een kind tussen de 18 en 35 jaar al wel benut 
maar daarna niet meer? Dan is in 2020 de verhoogde vrijstelling bij schenkingen aan kinderen tussen de 18 
en 40 jaar ten behoeve van de eigen woning alsnog toe te passen. Feitelijk gaat het hier namelijk om een 
aanvulling op de eerder genoten toegepaste verhoogde vrijstelling. De aanvullende vrijstelling in 2020 
bedraagt € 28.657. 
Let op: Het begunstigde kind of zijn partner moet op het moment van de schenking voor de eigen woning 
tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. 
 

3. Wees gul met het kerstpakket 
 
Door de coronacrisis is het mogelijk dat u als werkgever in 2020 uw vrije ruimte niet goed heeft 
benut. Dat is jammer want het kabinet heeft namelijk besloten voor dit jaar de vrije ruimte extra te 
verhogen. 
 
Voor het belastbaar loon tot € 400.000 is de vrije ruimte 3% geworden. Voor zover het belastbaar loon meer 
bedraagt dan € 400.000 geldt nog steeds een vrije ruimte van 1,2%. De extra verhoging levert iedere 
werkgever ten opzichte van de eerdere 1,7% vrije ruimte maximaal € 5.200 aan extra vrije ruimte op. Het zou 
zonde zijn om die niet te benutten. Heeft u in 2020 al eindheffing afgedragen omdat u dacht dat uw vrije 
ruimte was overschreden? En blijkt door de verhoging van de vrije ruimte dat dat niet nodig was? Dan kunt u 
dit uiterlijk corrigeren in de aangifte loonheffingen over het tweede tijdvak van 2021. 
 
Vrije ruimte zal dalen per 1 januari 2021 
De vrije ruimte zal per 1 januari 2021 permanent dalen van 1,2% naar 1,18% maar alleen voor zover de 
loonsom meer dan € 400.000 bedraagt. 
 
Loon- en financiële administratie moeten op elkaar aansluiten 
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Onderzoekt u aan het einde van 2020 zo snel mogelijk of de loonadministratie en de financiële administratie 
wel volledig op elkaar aansluiten. Mochten een of meer (belaste) uitbetaalde vergoedingen per abuis niet zijn 
verwerkt in de loonadministratie, dan zijn over deze vergoedingen geen loonheffingen ingehouden of 
eindheffingen afgedragen. Bij het maken van de aansluiting tussen de loon- en de financiële administratie 
worden zulke afwijkingen duidelijk. De verschuldigde loonheffingen kunt u vervolgens alsnog afdragen. Dit 
kan mogelijk in de vorm van een eindheffing gebeuren. 
 

4. Verlaag uw spaargeld vóór 1 januari 2021 
 
Op Prinsjesdag 2020 is een wetsvoorstel ingediend om de heffing over het vermogen in box 3 per 1 
januari 2021 aan te passen. De wijzigingen zijn echter nogal beperkt en box 3 zal de komende tijd de 
gemoederen nog wel bezig houden. 
 
Wat houden de wijzigingen per 1-1-2021 in? 
Aan de ene kant stijgt het heffingsvrij vermogen tot € 50.000 (€ 100.000 bij fiscaal partnerschap). Aan de 
andere kant vindt een aanscherping plaats van de grenzen in de rendementsschijven en stijgt het tarief van 
30% naar 31%.  Voor mensen met een klein vermogen zullen de wijzigingen gunstig zijn, maar wie veel 
vermogen heeft, gaat erop achteruit. Omdat de spaarrente nog steeds erg laag is, is box 3 misschien niet de 
meest gunstige box voor u. U kunt daarom overwegen om vóór de peildatum van 1 januari 2021 uw 
spaargeld in te brengen in een (nieuwe) BV, in te brengen in een open fonds voor gemene rekening, te 
storten als informeel kapitaal of agio in uw BV of om het geld uit te lenen aan uw BV (zogeheten 
terbeschikkingstellingsvordering in Box 1). 
 
Let op: Aan alle voorbeelden zitten wel nadelen en risico’s. Er zijn kosten verbonden aan de oprichting en de 
instandhouding van een BV en een open fonds voor gemene rekening. Overlegt u met uw fiscaal adviseur 
wat voor u de beste optie is en of deze per saldo voordeliger is dan wanneer u uw spaargeld in box 3 laat 
staan. 
 

5. Optimaliseer de fiscale behandeling van uw alimentatiebetaling 
 
De betaling van partneralimentatie is in beginsel een aftrekpost voor de inkomstenbelasting bij de betaler. 
Daar staat tegenover dat de ontvanger de ontvangen alimentatie als inkomen moet aangeven en daarover 
inkomstenbelasting verschuldigd is. Als betalingen nog in 2020 plaatsvinden, kan daarmee een fiscaal 
voordeel worden behaald. 
 
Betaal uw alimentatie vóór de jaarwisseling 
Een alimentatiebetaling aan uw ex-echtgenoot behoort tot de persoonsgebonden aftrek. In 2020 kunt u deze 
betaling nog in aftrek brengen tegen maximaal 46%. In 2021 is die alimentatie nog maar aftrekbaar tegen 
hooguit 43% en in de jaren daarna gaat dit aftrektarief steeds met 3%-punt naar beneden totdat het nog 
maar aftrekbaar is tegen het laagste IB-tarief. Zorgt u er dus voor dat de alimentatiebetaling in 2020 valt. Dit 
betekent dat u uiterlijk op 31 december 2020 het alimentatiebedrag moet hebben overgemaakt. Uiteraard 
geldt voor uw ex dan wel dat die het bedrag in 2020 nog moet aangeven als inkomen. 
 
Let op: Een alimentatieverplichting is geen schuld meer die uw box 3-vermogen verlaagt. U kunt de contante 
waarde van die toekomstige betalingen dus niet als schuld ten laste van uw box 3-vermogen brengen. 
 
Koop alimentatieverplichting nog in 2020 af 
In 2020 zijn betalingen aan partneralimentatie nog aftrekbaar tegen maximaal 46%. In 2021 is de 
partneralimentatie aftrekbaar tegen maximaal 43% en die aftrek loopt dus steeds iets verder terug (zie vorige 
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bullit). Deze ontwikkeling maakt het fiscaal aantrekkelijk om de alimentatieverplichting nog in 2020 af te 
kopen. Ook de afkoopsom is namelijk dit jaar nog volledig aftrekbaar tegen het tarief van maximaal 46%. Een 
bijkomend voordeel is dat u de koopsom eventueel volledig uit uw box 3-vermogen kunt voldoen en u 
daarmee dus wel direct per 1-1-2021 een besparing in box 3 realiseert. 
 
 

6. Koop (eerste) eigen woning ná 2020 

 
Jongeren die minstens 18 jaar zijn en nog geen 35 jaar, krijgen vanaf 2021 een vrijstelling van overdrachtsbelasting 

bij aankoop van een eigen woning. De vrijstelling is eenmalig, wat betekent dat indien deze jongeren al een 

koopwoning bezitten, ze toch recht hebben op de vrijstelling als ze een andere woning kopen. Ze hebben de 

vrijstelling dan immers nog niet eerder gebruikt. Voorwaarde is dat men de woning zelf als hoofdverblijf gaat 

bewonen. De vrijstelling betekent een besparing van 2% overdrachtsbelasting. 

Door de deal die minister Kajsa Ollongren (Wonen, D66) met GroenLinks en PvdA maakte, kleeft er nu een 

fikse 'maar' aan die vrijstelling. Als een huis meer dan 400.000 euro kost, kunnen jonge kopers straks fluiten 

naar het belastingvoordeel. Maar er lijkt niet veel meer aan te doen. Met de steun van in ieder geval 

GroenLinks en de PvdA is er een ruime meerderheid in de Tweede Kamer voor het voorstel. Het voorstel 

moet ook nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd, maar ook daar hebben de partijen een ruimte 

meerderheid. 
Schrale troost voor 35-minners die de komende maanden een duur huis willen kopen en hadden gerekend 
op een flinke belastingmeevaller: de aangepaste regels gaan pas gelden vanaf 1 april. Tussen 1 januari en 1 
april geldt de grens van 400.000 euro nog heel even niet. 
 
7. Plan uw investeringen voor een optimaal gebruik van fiscale 
investeringsfaciliteiten 
 
Voor het optimaal benutten van diverse investeringsfaciliteiten kunt u naar de volgende onderwerpen kijken. 
 

Verzeker u van kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor 2020 
Bent u van plan om in 2020 nog te investeren in bedrijfsmiddelen? Houdt u dan wel in de gaten dat de KIA 
vervalt als de investeringen die u pleegt en die recht geven op de KIA dit jaar meer bedragen dan € 323.544. 
Als u dit bedrag dreigt te overschrijden en u kunt een investering uitstellen dan is het te overwegen de 
investering uit te stellen tot in 2021. Voor de KIA wordt de investering toegerekend aan het jaar waarin de 
verplichtingen worden aan gegaan. Denk daarbij aan het plaatsen van een order, akkoord gaan met een 
offerte of het tekenen van een koopcontract. Als u zelf een bedrijfsmiddel voortbrengt (produceert) dan geldt 
de KIA ook maar dan draait het om het jaar waarin u de voortbrengingskosten maakt. 
 
Maakt uw onderneming deel uit van een vof of ander samenwerkingsverband? Voor het bepalen van de KIA 
wordt dan gekeken naar de totale investering van de vof en niet naar de investering van elke vennoot 
afzonderlijk. 

 
Verricht een aanbetaling op een bedrijfsmiddel dat nog niet in gebruik is genomen in 2020 
Als u eind 2020 investeringsverplichtingen aangaat voor een bedrijfsmiddel, mag u daarover de 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen in 2020. In beginsel geldt hierbij de voorwaarde dat u het 
bedrijfsmiddel in 2020 heeft betaald en in gebruik heeft genomen. 
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Als u het bedrijfsmiddel in 2020 nog niet in gebruik heeft genomen, geldt een bijzondere regeling. Als de 
berekende investeringsaftrek voor een bedrijfsmiddel uitgaat boven het bedrag dat u bij het einde van 2020 
voor die investering heeft betaald, wordt het aftrekbare bedrag aan KIA beperkt tot het bedrag dat u in 2020 
heeft betaald. Het meerdere is aftrekbaar in 2021. Als u de KIA toch volledig wilt benutten in 2020 doet u een 
aanbetaling, zodat de totale betaling in 2020 voor de investeringen minimaal gelijk is aan het bedrag van de 
KIA voor 2020. 

 
Verkoop oude bedrijfsmiddelen pas in 2021 
Overweegt u om bedrijfsmiddelen te verkopen die u in 2016 heeft aangeschaft? En heeft u een 
investeringsaftrek geclaimd over die investeringen? Als u die bedrijfsmiddelen dan verkoopt in 2020 moet u 
een deel van die investeringsaftrek weer bij uw inkomen tellen. Kijk dan of u de verkoop kunt uitstellen tot 
begin 2021. Op die manier voorkomt u de toepassing van de desinvesteringsbijtelling. 
Een desinvesteringsbijtelling is overigens hooguit gelijk aan de destijds genoten investeringsaftrek. U mag 
die desinvesteringsbijtelling achterwege laten als u de bedrijfsmiddelen voor maximaal € 2.400 verkoopt. 
 

Let op! 
De desinvesteringsbijtelling treedt ook in werking bij andere vormen van vervreemding. Stel dat u een 
bedrijfsmiddel overbrengt naar uw privévermogen omdat u het niet meer gebruikt in uw onderneming. Die 
overbrenging vormt een fictieve vervreemding. Voor de bepaling van de desinvesteringsbijtelling wordt dan 
uitgegaan van de waarde in het economische verkeer van het bedrijfsmiddel. 
 

8. Verlaag uw hypotheekrente 
 
De hypotheekrente is nog steeds historisch laag. Het is dus vaak interessant om die voor lange(re) tijd vast 
te zetten en wellicht ook voor u. Als u boeterente moet betalen en uw inkomen valt in het toptarief, slaat u 
twee vliegen in één klap: boeterente is feitelijk vooruitbetaalde rente en die wordt dan ineens aftrekbaar. 
Omdat het belastingvoordeel van de aftrek de komende jaren sterk wordt teruggebracht, is het nu aftrekken 
van toekomstige rente in de regel gunstig. 
 
Sinds dit jaar is dit ook mogelijk bij ons Assurantiekantoor. Mocht u meer informatie willen kunt u contact 
opnemen met onze hypotheekadviseur Jan Heida 0521 521 298 of per mail: 
info@assurantiekantoorstrijker.nl Meer informatie op de website https://www.assurantiekantoorstrijker.nl/  
 
▷ Wellicht is uw woning inmiddels zoveel waard dat de renteopslag voor tophypotheken kan vervallen. 
Informeer hiernaar bij uw adviseur! 

 

9. Vraag BTW zonnepanelen tijdig terug! 
 
Heeft u in 2020 zonnepanelen laten plaatsen en de BTW nog niet teruggevraagd? 
Op www.belastingdienst.nl (zoeken op ‘Eigenaren van zonnepanelen’) vindt u het daarvoor benodigde 
formulier plus een stappenplan voor het terugvragen van de BTW. U moet uw verzoek om BTW-aangifte te 
mogen doen uiterlijk op 30 juni 2021 bij de Belastingdienst hebben ingediend. 
 

10. Website 

 
Op onze website https://www.strijkersteenwijk.nl/  zijn verschillende documenten te downloaden die handig 
zijn bij uw administratie. Zoals o.a. de inventarisatielijst en een rittenregistratie. Deze documenten zijn te 
vinden onder: Downloads.  
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