voor de DGA

1

Inhoudsopgave
DGA ........................................................................................................................................... 3
Lage tarief vennootschapsbelasting verlaagd en verruimd ............................................................................................ 3
Eerder coronaverlies 2020 verrekenen .......................................................................................................................... 3
Verhoging tarief innovatiebox ........................................................................................................................................ 3
Aftrek liquidatieverlies beperkt ...................................................................................................................................... 4

2

DGA
Lage tarief
vennootschapsbelasting
verlaagd en verruimd
U gaat in 2021 minder vennootschapsbelasting
(Vpb) betalen over uw winst. Het Vpb-tarief in de
eerste schijf gaat namelijk omlaag van 16,5%
naar 15%.
Bovendien wordt die schijf in 2021 verlengd van
een jaarwinst van € 200.000 naar € 245.000.
In 2022 wordt de schijf verder verlengd naar
€ 395.000 jaarwinst. De verlaging van het hoge
Vpb-tarief (25%) in de tweede schijf naar 21,7%
gaat niet door.

Pas op voor verliesverdamping
De coronareserve wordt in 2019 gevormd en
vermindert daardoor de winst over 2019. In 2019
kunnen dus minder onverrekende verliezen uit
voorgaande jaren worden verrekend. Oude
verliezen kunnen daardoor mogelijk nooit meer
verrekend worden met toekomstige winst. Laat
daarom een deskundige de toevoeging aan de
coronareserve zodanig vaststellen dat deze
verliesverdamping wordt voorkomen.

Verhoging tarief innovatiebox
Bent u een innovatieve ondernemer? In dat geval
kunt u mogelijk gebruikmaken van de innovatiebox.
De voordelen uit octrooien en/of immateriële activa
in deze box zijn nu
nog belast tegen een
effectief Vpb-tarief
van 7%. Het kabinet
heeft voorgesteld
om het effectieve
Vpb-tarief in deze
box in 2021 te
verhogen naar 9%.

Eerder coronaverlies 2020
verrekenen
Tip
Een fiscale coronamaatregel die een wettelijke
grondslag moest krijgen, betreft de geschatte
coronaverliezen van 2020 in de vennootschapsbelasting. Die mag uw bv dit jaar al als fiscale
coronareserve verrekenen met de winst van 2019.
De fiscale coronareserve mag niet hoger zijn
dan de winst van 2019.
Zonder deze maatregel zou
u het verlies van 2020 pas
kunnen verrekenen met de
winst van 2019 bij het
indienen van de aangifte
vennootschaps-belasting
over 2020,
dus pas in 2021 of nog
later. Deze coronamaatregel moet bijdragen
aan de verbetering van de
liquiditeitspositie van uw
bedrijf.

Heeft u meerdere vennootschappen die
samen een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting vormen? Het kan
dan interessant zijn om de fiscale eenheid te
verbreken. De hogere grens voor het lage
Vpb-tarief geldt namelijk voor alle winst van
de fiscale eenheid bij elkaar. Maar zonder
fiscale eenheid kunt u per vennootschap
profiteren van deze hogere grens.
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Aftrek liquidatieverlies beperkt
Neemt uw vennootschap deel in een andere
vennootschap, dan worden de winsten of verliezen
die met deze deelneming verband houden niet
meegeteld in de winst van uw vennootschap. Op
deze deelnemingsvrijstelling geldt één uitzondering
voor de aftrekbaarheid van verliezen wanneer de
deelneming wordt geliquideerd. In dat geval is het
liquidatieverlies wèl aftrekbaar van de winst.
Omdat deze uitzondering leidt tot uitholling van de
Nederlandse belastinggrondslag wordt voorgesteld
om de aftrek alleen nog toe te staan:
• voor liquidatiesverliezen van deelnemingen,
waarin een belang van meer dan 50% (dit was
25%) wordt gehouden;
• voor liquidatieverliezen van deelnemingen die in
Nederland of in een andere EU/EER-lidstaat zijn
gevestigd;
• als de vereffening van het vermogen van de
geliquideerde deelneming is voltooid binnen
3 jaar na de staking van de onderneming of het
liquidatiebesluit.
Tot een bedrag van € 5 miljoen (was € 1 miljoen)
zijn liquidatieverliezen altijd aftrekbaar.
Vergelijkbare wijzigingen zijn voorgesteld voor
stakingsverliezen van vaste inrichtingen.
Vaste inrichtingen zijn bedrijfsruimtes in Nederland
die onderdeel zijn van een buitenlandse
onderneming, die over voldoende faciliteiten
beschikt om als zelfstandige onderneming te
functioneren.

In deze uitgave is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 17 september 2020. Hoewel ten aanzien van de inhoud de
uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever
en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.
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