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Onderwerpen

1. Auto en investeringsregelingen 

• Auto van de zaak 

• Milieu-investeringsaftrek (MIA)

• Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

• Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

2. Varia vennootschapsbelasting

• Verlaging vpb-tarief en verhoging tariefopstap

• Beoordeling aangaan of verbreken fiscale eenheid 

• Voorkoming verliesverdamping

• Wijziging box 2 tarief 



Auto van de zaak

• Geen wijzigingen m.b.t. het standaard bijtellingspercentage van 22%.

• Let op verval lage bijtelling in 2021 voor auto’s die op kenteken zijn gezet in 2016.
- Bijtellingspercentage geen 22% maar 25%.
- Tip 1: overwegen om de auto over te brengen naar privé.
- Tip 2: overwegen om verklaring geen privégebruik aan te vragen.

• Bijtelling elektrische auto van de zaak:

*voor waterstofauto’s en zonnecelauto’s gelden de bijtellingspercentages voor de totale catalogus 
waarde. 

Jaar Bijtelling  privé-
gebruik*

Tot een 
cataloguswaarde

Bijtelling over 
meerdere 

2020 8% € 45.000  22%

2021 12% € 40.000 22%

2022 16% € 40.000 22%

2023 16% € 40.000 22%



Milieu-investeringsaftrek (MIA)

• Schaft u in het jaar 2020 nog een elektrische auto of waterstofpersonenauto aan, dan 
komt u in aanmerking voor de MIA en VAMIL (75% willekeurige afschrijving). 

• Let op: De MIA dient aangevraagd te worden via RVO.nl, binnen 3 maanden nadat de 
verplichting is aangegaan. Dit is op het moment van tekenen van de offerte of het 
koopcontract. 

• Laadpalen komen ook in aanmerking voor de MIA en VAMIL. Het aftrekpercentage 
bedraagt 36%.  De investeringskosten van de laadpaal dienen meer te bedragen dan 
€ 2.500.

Soort auto MIA % Maximaal investerings-
bedrag

VAMIL?

Elektrische auto 13,5% € 40.000  NEE

Waterstofpersonenauto 36% € 75.000 JA



Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

• Voorgenomen investering in een bedrijfsmiddel toch nog dit jaar of aankomend jaar?
- Bepaal welke investeringen in bedrijfsmiddelen, die in aanmerking komen voor de KIA, dit jaar reeds zijn 
gedaan en overweeg of het juist dit jaar nog voordelig is om een investering in een bedrijfsmiddel te doen. 

• Tabel KIA 2020

Investeringsbedrag Aftrek 

Minder dan € 2.400 geen

€ 2.401 t/m € 58.238 28%

€ 58.239 t/m € 107.848 € 16.307

€ 107.848 t/m € 323.544 € 16.307 -/- 7,56% van investeringsbedrag

Meer dan € 323.544 Geen



Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

• Stimuleringsregeling voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen in 2021 en 2022
- Budgettair beslag van € 2 miljard per jaar. 
- Aanvulling op de bestaande KIA/EIA/MIA en VAMIL. 

• Voorwaarden:
- Investeringen die op of na 1 oktober 2020 plaatsvinden.
- Uiterlijk betaald zijn op 31 december 2022.
- Binnen 6 maanden na volledige betaling in gebruik zijn genomen.

• Vormgeving korting:
- Investering tot € 5.000.000 per kalenderjaar: 3,9%.
- Investering boven € 5.000.000 per kalenderjaar: 1,8%.
- Ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.

• Aanvraag vanaf 1 september 2020 (maximale doorlooptijd 12 weken).

• Korting gegeven als afdrachtvermindering loonheffingen.

• Let op  extreem hoge boete.



Verlaging vpb-tarief en verhoging tariefopstap

• Tarief vennootschapsbelasting en verhogingen eerste schijf:

*Verhoging eerste schijf voor het jaar 2022 is voorlopig.

• Aantrekkelijk om de winst in 2020 te verlagen. Bijvoorbeeld door:
- In 2020 nog investeren in bedrijfsmiddelen voor de investeringsaftrek.
- Bij een desinvestering in 2020 het vormen van een herinvesteringsreserve.

Jaar Tarief eerste schijf Eerste schijf Tarief over het meerdere

2020 16,5% € 200.000  25%

2021 15% € 245.000 25%

2022* 15% € 395.000 25%



Beoordeling aangaan/verbreken fiscale eenheid 

• Naar aanleiding van de verlaging van het vpb-tarief en de verhoging van de eerste schijf 
is nu het moment om de fiscale eenheid eens tegen het licht te houden. 

• Nadeel van de fiscale eenheid = maar één keer toepassing verlaagd tarief. 

• Tip: Beoordeel of fiscale eenheid nog wel voordelig is.
- Voornemen om een fiscale eenheid aan te gaan uitstellen.
- Overwegen om de bestaande fiscale eenheid te verbreken of bepaalde vennootschappen te ontvoegen.

• Let op  De meest gunstige datum voor het verbreken van een fiscale eenheid is 1 januari 
van een boekjaar. Anders twee aangiften vpb. 

• Let op  Voor het verbreken van de fiscale eenheid dient een vooraf een verzoek te 
worden ingediend bij de Belastingdienst. Belangrijk om nog in 2020 keuze te maken. 



Voorkoming verliesverdamping

• Compensabele verliezen sinds 2019 maximaal 6 jaar voorwaarts verrekenbaar.
- Was voorheen 9 jaar.
- In 2020 verdampen verliezen uit 2011 die niet zijn ingelopen.

• Verliesverrekeningstermijnen:

*De verliezen uit de jaren 2019, 2020 en 2021 krijgen voorrang omdat deze beperkter verrekenbaar zijn.

Verlies uit jaar Verrekenbaar t/m

2016 2025

2017 2026

2018 2027

2019 2025

2020 2026

2021 2027



Wijziging box 2 tarief 

• Het box 2 tarief van de inkomstenbelasting stijgt per 1 januari 2021 naar 26,9%. 
-Huidige tarief bedraagt 26,25%.
- Voordeel nog dividend uitkeren in 2020 bedraagt slechts 0,55%.

• Let op: Niet blind staren op de aankomende verhoging. De dividenduitkering zorgt voor 
een toename van de bezittingen in box 3 van de inkomstenbelasting. Met als gevolg meer 
box 3 belasting verschuldigd per 01-01-2020. 


