
  

 

PRINSJESDAGGERUCHTEN 

  

Met de tegenvallende begroting door de coronacrisis en de door het kabinet geboden 

steunmaatregelen is de grote vraag welke (fiscale) maatregelen zullen worden aangekondigd 

op Prinsjesdag. Na een lange vergadering tussen de coalitiepartijen eerder deze week is een 

aantal geruchten naar buiten gekomen over de te nemen maatregelen. Hier volgt een overzicht 

van de deze geruchten. 

 

Winstbelasting niet omlaag 

De Eerste Kamer nam eind vorig jaar al een verlaging van de vennootschapsbelasting aan. Dit 

zou betekenen dat vanaf 1 januari 2021 de vennootschapsbelasting over de eerste €200.000 

winst wordt verlaagd naar 15% en het tarief voor de overige winst naar 21,7%. De verlaging van 

het tarief voor winst boven €200.000 lijkt nu niet door te gaan. Dit zou betekenen dat het tarief 

van 25% wordt gehandhaafd. Wel wordt de eerste schijf van €200.000 verhoogd naar €400.000 

in de komende jaren. Omdat de verlaging naar 21,7% reeds is aangenomen door de Eerste 

Kamer is voor dit plan wel een wetswijziging nodig. 

 

Investeringsaftrek ter compensatie 

Om bedrijven te compenseren voor de lastenverhoging zal er tot 2023 een extra 

investeringsaftrek worden geboden.  

 

Hypotheekrenteaftrek niet verder versoberd 

Eerder was sprake van een versnelde versobering van de hypotheekrenteaftrek. Op basis van de 

laatste geruchten zal de versnelde versobering niet doorgaan. 

 

Inkomstenbelasting omlaag 

De inkomstenbelasting in de eerste schijf, die loopt tot €68.500, wordt naar verluid verlaagd 

met 1 procentpunt.  

  

Arbeidskorting omhoog 

De arbeidskorting zal verder worden verhoogd. 

 

Zelfstandigenaftrek versoberd  

ZZP’ers profiteren al van de verlaging van de Inkomstenbelasting en van de verhoging van de 

arbeidskorting. Daarom zal de zelfstandigenaftrek worden versoberd, op termijn met zo’n 

€2.000. 

 

Overdrachtsbelasting 

De overdrachtsbelasting voor starters wordt afgeschaft. Deze regel zal gelden voor personen 

tussen de 18 en 35 jaar die voor het eerst een eigen woning gaan kopen. Voor beleggers en 

tweede huis bezitters wordt de overdrachtsbelasting juist verhoogd naar 8%.     

 


