
Je komt in aanmerking voor
de compensatieregeling voor

eHerkenning (eH3)

BELASTING

VRIJ

SCHENKEN
In 2021 mag er

maximaal € 105.302

worden geschonken

via de verhoogde

schenkingsvrijstelling

voor de eigen woning.

Laat je als ondernemer

adviseren over de

schenkingsvrijstelling!

www.statusfinance.nl

FISCAALERT #5



BELASTINGVRIJ
SCHENKEN
In 2021 mag u maximaal € 105.302 schenken via de
schenkingsvrijstelling voor de eigen woning
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COMPENSATIEREGELING
EHERKENNING
Ondernemingen zijn verplicht om via eHerkenning aangifte te
doen bij de Belastingdienst. Maar let goed op, want
eHerkenning is niet gratis.
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BIK VERVANGEN DOOR
AWF PREMIE
De nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt
ingetrokken door het uitblijven van goedkeuring. Met
verlaging van de AWf-premie wordt het doel alsnog bereikt.

4

Wat zijn de nieuwe btw-regels per 1 juli 2021?
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INHOUD

BTW RICHTLIJN VOOR
ECOMMERCE



BELASTINGVRĲ SCHENKEN

De persoon die de schenking ontvangt is op het moment van schenking tussen de 18 en 40

jaar oud. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. 

Het bedrag wordt gebruikt voor:

de aankoop, verbetering of het onderhoud van een eigen woning;

het aflossen van de eigenwoningschuld;

de aflossing van de restschuld van een eerder verkochte eigen woning;

het afkoopbedrag van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

De persoon die de schenking ontvangt gebruikt het geld uiterlijk in 2022 en moet aangifte

schenkbelasting doen. 

De persoon die de schenking ontvangt heeft niet eerder een verhoogde

schenkingsvrijstelling gebruikt. Dat is een belastingvrije schenking voor de eigen woning of

een dure studie of een belastingvrije schenking die hij/zij vrij mag besteden. Als deze

vrijstelling is gebruikt, mag hij/zij niet ook nog eens kiezen voor de vrij te besteden

schenkingsvrijstelling of de vrijstelling voor een dure studie. 

Schenkingsvrijstelling: wat zijn de voorwaarden?

Je kan gebruikmaken van de schenkingsvrijstelling als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

Je mag de schenking spreiden over drie opeenvolgende jaren. De laatste termijn moet wel voor

het veertigste levensjaar zijn gestort. Ook kan de schenking aan iedereen worden gedaan. Niet

alleen door ouders aan kinderen. Geeft elke ouder een schenking? Dan moeten deze

schenkingen bij elkaar opgeteld worden. Dit geldt ook als de ouders zijn gescheiden. 

Let op!

In 2021 zijn de jaarlijkse belastingvrije bedragen tijdelijk met € 1.000 verhoogd vanwege de

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

worden de vrijstellingen weer lager. Houd daarmee rekening als je een schenking wilt doen of

krijgt.
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COMPENSATIEREGELING
EHERKENNING

Vrijstelling bedrijfsopvolgingsregeling

Krijg je een bedrijf geschonken en zet je dat bedrijf voort? Dan kan je een vrijstelling van

schenkbelasting krijgen. Bijvoorbeeld als je het familiebedrijf overneemt van je ouders. Deze

regeling heet de bedrijfsopvolgingsregeling. De vrijstelling is in 2021 maximaal € 1.119.845.

Laat je adviseren over de schenkingsvrijstelling!

Naast de hoogte van de schenkingsvrijstelling, gelden er nog een aantal voorwaarden voor

schenking. Het kan dan gaan om de termijn waarin de diverse bestedingen moeten

plaatsvinden. Door de verschillende mogelijkheden is het verstandig als ondernemer advies te

vragen aan een van onze fiscalisten.  Doe dit voordat je de schenking doet. 

Per 1 juli 2021 zijn veel ondernemingen verplicht om via eHerkenning (eH3)  in te loggen.  Als je

deze al hebt aangevraagd weet je dat het niet gratis is. Er is een compensatieregeling in het

leven geroepen waarvoor je mogelijk in aanmerking kan komen. 
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november 2020 tot en met augustus 2021 (1e jaar) en

september 2021 tot en met juli 2022 (2e jaar)

Over de regeling

Om in te loggen bij onder andere Mijn Belastingdienst Zakelijk, moet je een eHerkenningsmiddel met

minimaal betrouwbaarheidsniveau eH3 gebruiken. Aan eHerkenning zijn kosten verbonden

waardoor je als ondernemer een vergoeding tot maximaal €24,40 (inclusief btw) per jaar kan

aanvragen. Let op: eenmanszaken kunnen aangifte doen met DigiD en komen daarom niet in

aanmerking voor de compensatieregeling.

De compensatieregeling geldt voor één eHerkenningsmiddel per organisatie per jaar. Heb je eerder

een meerjarig abonnement afgesloten bij een leverancier van eHerkenning voor een algemeen

eHerkenningsmiddel? Dan kan je deze bij jou leverancier inwisselen voor een specifiek

Belastingdienst eHerkenningsmiddel. De machtiging aan uw intermediair wordt niet gecompenseerd.

De regeling loopt van november 2020 tot en met juli 2022. U kunt de compensatievergoeding

tweemaal aanvragen. U krijgt compensatie voor de periodes:

Vergoeding aanvragen

De vergoeding is online aan te vragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend

Nederland. Inloggen op de RVO-site is alleen mogelijk met het Belastingdienst EH3-inlogmiddel.
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https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/erfbelasting/content/bedrijf-overnemen-door-schenking-of-erfenis
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatie-eherkenning
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatie-eherkenning


Einde BIK-regeling
De BIK-regeling wordt tot januari 2021 met
terugwerkende kracht ingetrokken. Uit
overleg met de Europese Commissie is
gebleken dat de regeling als ongeoorloofde
staatssteun werd gezien. Het kabinet wil
alsnog lastenverlaging voor werkgevers via de
AWf-premie.

Voorstel verlaging AWf-premie
Het kabinet stelt voor om de premie
Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) te
verlagen. De AWf-premie kent twee
percentages. Een lage AWf-premie voor vaste
contracten (2,7%) en een hoge premie voor
flexibele contracten (7,7%). Deze percentages
worden met ingang van 1 augustus 2021
verlaagd met 2,36%. De lage premie wordt
dan 0,34% en de hoge 5,34%. De percentages
zijn nog niet definitief vastgesteld. Eventuele
ontwikkelingen volgen nog.

Het voorstel van het kabinet zorgt voor lagere
loonkosten voor de werkgever. 

Volgens de huidige regels voor afstandsverkopen
moet je als ondernemer btw betalen in het land van
bestemming van de goederen, zodra je een bepaalde
drempel overschrijdt bij grensoverschrijdende
goederenleveringen aan particulieren en niet btw-
ondernemers.

STATUS FINANCE

BIK VERVANGEN
DOOR AWF-PREMIE

BTW RICHTLĲN
VOOR ECOMMERCE

Voorbeeld 
Een Nederlandse ondernemer levert in maart 2021 voor €
25.000 aan goederen aan in België wonende particulieren. 

 Het Belgische drempelbedrag voor
afstandsverkopen is nu nog € 35.000. De
ondernemer is (nog) niet verplicht zijn
bedrijf in België te registreren en Belgische
btw te betalen.
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Wat zijn de nieuwe btw-regels per 1 juli  2021?
Per 1 jul i  2021  gaan nieuwe btw-regels in voor grensoverschri jdende
internetverkopen en voor diensten en e-commerce in.  Hiermee verdwijnen de
(variërende) drempelbedragen per l idstaat.  Als ondernemer moet je door deze
regels steeds vaker buitenlandse btw betalen,  daar waar de consument woont.  De
nieuwe regels gelden wanneer je met je Nederlandse webshop een jaaromzet van
10.000 euro of meer behaalt  met verkopen aan consumenten in EU-landen.
Wanneer je omzet in andere EU-landen onder de 10.000 euro per jaar bl i j f t ,  dan
mag je Nederlandse btw in rekening bl i jven brengen.

Je hebt de keus om per l idstaat afzonderl i jk  je btw-aangifte in te dienen (en te
registreren indien nodig)  of  de buitenlandse btw van één of meerdere l idstaten via
een vereenvoudigde OSS-aangifte (One Stop Shop-aangifte)  aan te geven en te
betalen.  Goede kennis van de regel ing voor afstandsverkopen is noodzakel i jk om
voor het juiste btw-bedrag in de juiste l idstaat de btw af te dragen.

Afstandsverkopenregeling
Als ondernemer kom je onder de nieuwe btw-regels snel ler in aanraking met de
afstandsverkopenregel ing.  Nu geldt de afstandsverkopenregel ing nog als de
goederen (grensoverschri jdend) worden verzonden of vervoerd door of voor
rekening van jouw als leverancier,  de directe tussenkomst.  Per 1 jul i  2021 gelden
de nieuwe btw-regels en geldt de regel ing ook voor jou bi j  indirecte tussenkomst,
zoals wanneer de part icul ieren zelf  contractueel  het vervoer regelen. 
De OSS-aangifte kan gebruikt worden om de buitenlandse btw (voor verschi l lende
l idstaten) te betalen.  Let erop dat je vanaf 1 jul i  2021 ook voor diensten aan buiten
Nederland woonachtige part icul ieren al  snel  buitenlandse btw moet betalen.
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