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niet als u aannemelijk maakt dat u om 
zakelijke redenen het vermogen binnen 
achttien maanden terughaalt naar box 3. 
 
31. Vraag vóór 1 januari 2021 ontvoeging 
aan 
In 2021 vindt een verlenging plaats van de 
lagere tariefschijf in de vennootschapsbelasting 
van € 200.000 naar € 245.000. In 2022 zet de 
wetgever deze verlenging voort zodat de eerste 
schijf dan loopt tot € 395.000. Omdat de lage 
tariefschijf geldt per vennootschap, kan het 
interessant zijn om een bestaande fiscale 
eenheid (FE) voor de vennootschapsbelasting 
te verbreken. Wilt u dat deze zogeheten 
ontvoeging plaatsvindt op 1 januari 2021? Dan 
moet u het verzoek om deze ontvoeging 
uiterlijk op 31 december 2020 hebben 
ingediend. 
 
Let op! 
Controleer of de verbreking van de fiscale 
eenheid niet leidt tot een fiscale afrekening. 
Dit is aan de orde als zes jaar voor de 
verbreking een bedrijfsmiddel binnen de 
fiscale eenheid is overgedragen en waarbij 
bij overdracht aan een derde winst zou zijn 
gerealiseerd. 
 
32. Dien vóór 1 januari 2021 het 
landenrapport over 2019 in 
Een in Nederland gevestigde 
moedervennootschap van een multinationale 
groep moet in beginsel een zogeheten 
landenrapport indienen. Als het boekjaar van 
de groep het kalenderjaar volgt, moet de 
moedervennootschap vóór 1 januari 2021 het 
landenrapport over 2019 inleveren bij de 
Belastingdienst. In uitzonderingsgevallen 
kunnen Nederlandse groepsmaatschappijen 
van multinationale groepen waarvan de 
uiteindelijke moedermaatschappij is gevestigd 
in het buitenland, eveneens verplicht zijn het 
landenrapport aan te leveren. Het nalaten van 
deze verplichting kan leiden tot een bestuurlijke 
boete of zelfs strafrechtelijke sancties. De 
moedervennootschap hoeft echter geen 
landenrapport in te dienen als de 
geconsolideerde groepsomzet in het boekjaar 
2019 minder dan € 750 miljoen was. 

33. Geef verzwegen tbs uit 2017 op 
Heeft u een of meer vermogensbestanddelen 
ter beschikking gesteld aan uw bv, maar de 
vergoeding daarvoor niet opgeteld bij uw box 
1-inkomen? Meld dat alsnog met gebruik van 
de inkeerregeling. Stuurt u het verzoek om de 
inkeerregeling toe te passen binnen twee jaar na 
de aangifte waarin u het inkomen heeft 
verzwegen, dan krijgt u geen vergrijpboete. Als 
u later inkeert, zal de inspecteur de boete 
verminderen tot 60% van de maximale boete 
die hij kan opleggen als u helemaal niet inkeert. 
Het ontlopen van de vergrijpboete is niet 
mogelijk als u inkomen uit aanmerkelijk belang 
of uit sparen en beleggen heeft verzwegen!  
 
Tip 
De genoemde beperking geldt voor 
belastingaangiften die u vóór 1 januari 2019 
had moeten indienen. Inkeren voor 
aangiften die ingediend zijn of hadden 
moeten zijn, blijft nog mogelijk, steeds 
binnen de periode van twee jaar.  
 
34. Realiseer winst in innovatiebox 
In principe zijn winsten uit immateriële activa 
die uw bv in de fiscale innovatiebox heeft 
geplaatst effectief belast tegen 7%. Vanaf 
1 januari 2021 stijgt dit effectieve tarief naar 
9%. Bent u in staat om te schuiven met het 
fiscale aftrek- of genietingsmoment van een 
kostenpost respectievelijk opbrengst met 
betrekking tot het immaterieel activum? Dan 
kunt u overwegen om het innovatieboxresultaat 
over 2020 zo hoog mogelijk te houden, zodat 
het resultaat in 2021 lager uitpakt. In dat geval 
is een kleiner innovatieboxresultaat tegen 9% 
belast.  
 
35. Vorm coronareserve 
Verwacht u dat uw bv in 2020 een 
coronagerelateerd verlies lijdt, dat zij niet kan 
compenseren met een positief resultaat? Dan is 
dat verlies in principe verrekenbaar, te beginnen 
met de winst uit 2019. Verliesverrekening is 
echter pas mogelijk als uw bv de aangifte 
vennootschapsbelasting heeft ingediend en de 
verliesbeschikking binnen is. Dit kan de nodige 
tijd duren. U kunt alvast een coronareserve 
vormen voor het boekjaar 2020. Zo drukt u de 
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fiscale winst van 2019. Overigens valt de 
coronareserve wel belast vrij in 2020 (uitgaande 
van een gewoon boekjaar). 
 
Let op! 
De toevoeging bedraagt hooguit het 
absolute bedrag van het coronagerelateerde 
verlies. Bovendien mag het fiscale resultaat 
over 2019 door de toevoeging niet negatief 
worden.  
 
36. Regel vóór 1 januari 2021 beschikking 
om aangifte in dollars te doen. 
Wilt u vanaf 2021 uw aangifte 
vennootschapsbelasting in dollars of een 
andere valuta dan de euro indienen, dan moet u 
daartoe vóór 1 januari 2021 een beschikking 
Regeling functionele valuta aanvragen bij de 
fiscus. Als de Belastingdienst zo’n beschikking 
afgeeft, bent u in beginsel voor een periode van 
tien jaar gebonden aan deze keuze. 
 
 
BTW EN OVERDRACHTSBELASTING 
 
37. Geef btw-correctie auto op in 4e 
kwartaal 2020 
De btw die in 2020 aan u(w bedrijf) in rekening 
is gebracht op de aanschaf, het onderhoud en 
het gebruik van de zakelijke auto, is aftrekbaar 
als voorbelasting. Tenminste, zolang u(w 
bedrijf) de auto heeft gebruikt voor belaste 
omzet. Heeft u de auto in 2020 mede voor 
privédoeleinden gebruikt? Dan moet u 
daarvoor een correctie toepassen in uw laatste 
btw-aangifte van 2020. Wie het werkelijke 
privégebruik niet heeft bijgehouden, mag 
uitgaan van 2,7% van de catalogusprijs 
(inclusief btw en bpm). Voor bepaalde auto’s, 
waaronder auto’s die vijf jaar in de 
onderneming zijn gebruikt, mag u een forfait 
van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en 
bpm) hanteren.  
 
Let op! 
Woon-werkverkeer kwalificeert voor de 
btw-heffing als privégebruik. 
 
 

38.Vraag in het VK in 2020 betaalde btw 
voor 1 januari 2021 terug 
Na 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk 
(VK) geen onderdeel meer van de EU. 
Daardoor is het VK een land buiten de EU 
geworden. Dat heeft gevolgen voor het 
terugvragen van in het VK betaalde btw. 
Tijdens de overgangsperiode vanaf 1 februari 
tot en met 31 december 2020 blijft alles zoals 
het was. Voor het terugvragen van in 2020 in 
het VK betaalde omzetbelasting kunt u op de 
gebruikelijke manier via het portal van de 
Nederlandse Belastingdienst, de btw 
terugvragen. Na 31 december 2020 moet u zich 
mogelijk rechtstreeks aanmelden bij de 
belastingdienst in het VK om de btw terug te 
kunnen vragen. 
 
39. Vraag tijdig een artikel 23-vergunning 
aan 
Als u veel zaken doet met ondernemers uit het 
VK heeft u mogelijk al een brief ontvangen van 
de Belastingdienst. In deze brief informeert de 
Belastingdienst u over de mogelijkheid een 
artikel 23-vergunning aan te vragen. Na 1 
januari 2021 is het VK geen EU-land meer. In 
beginsel is bij invoer van goederen uit een niet 
EU-land btw verschuldigd . Heeft u een artikel 
23-vergunning, dan mag u de btw bij invoer in 
uw aangifte omzetbelasting verwerken. Dit 
levert een liquiditeitsvoordeel op. Enerzijds 
geeft u de btw bij invoer aan als te betalen btw. 
Anderzijds geeft u deze btw als voorbelasting 
aan en krijgt u deze terug. Per saldo hoeft u dan 
niets te betalen voor de invoer van producten 
uit het VK.  
Om een artikel 23-vergunning aan te vragen 
moet u in Nederland wonen of gevestigd zijn. 
U moet bovendien regelmatig goederen uit 
niet-EU-landen importeren. Ook moet u een 
aparte administratie voeren waaruit de bij 
import verschuldigde btw blijkt en u moet 
maandelijks of per kwartaal btw-aangiften 
indienen. 
 
Let op! 
Als u regelmatig handelt met ondernemers 
uit het VK, heeft u per 1 januari 2021 ook 
een EORI-nummer nodig. EORI is een 
afkorting voor Economic Operators 


