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Het kabinet komt ondernemers tegemoet die hun fiscale 
voordelen dreigen te verliezen omdat zij door de coronacrisis 
weinig uren kunnen maken. Daarvoor is het zogeheten 
urencriterium ook in 2021 versoepeld. 

Ondernemers voor de inkomstenbelasting, zoals zzp’ers, 
kunnen in aanmerking komen voor verschillende soorten 
ondernemersaftrek, maar dan moeten zij wel voldoen aan het 
urencriterium. Zij dienen per jaar minstens 1.225 uur aan hun 
onderneming te besteden, ofwel ongeveer 23,5 uur per week. 
Nu het in veel sectoren gedwongen duimendraaien geblazen is, 
komen veel ondernemers niet aan die uren.

Dat ondernemers om die reden bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek 
verliezen vindt het kabinet ‘onwenselijk en onrechtvaardig’. 
Onderdeel van de fikse verruiming van het coronasteunpakket is 

FISCUS SOEPEL MET URENCRITERIUM IN 2021
daarom dat de Belastingdienst net als in 2020 ook dit jaar soepel 
zal omgaan met het urencriterium. Voor de periode 1 januari 2021 
tot en met 30 juni 2021 gaat de fiscus ervan uit dat ondernemers 
24 uur per week aan hun onderneming hebben besteed. Voor 
ondernemers die juist altijd een piek in het werk hebben tussen 1 
januari en 1 juli is er een aparte regeling.

Ook is het bijzonder uitstel van belastingbetaling opnieuw verlengd. 
Ondernemers hebben al voor miljarden aan belastingbetalingen 
uitgesteld en die mogelijkheid blijft er tot in elk geval 1 juli 2021. 
De fiscus wijst er wel nadrukkelijk op dat ondernemers direct 
hun nieuwe belastingverplichtingen weer tijdig moeten voldoen 
zodra het uitstel afloopt, anders vallen zij niet onder de ruime 
terugbetalingsregeling. Onder deze terugbetalingsregeling krijgen 
ondernemers in totaal drie jaar de tijd om hun belastingschulden 
af te lossen. De regeling start op 1 oktober 2021.



Door de huidige Covid-maatregelen werken veel werknemers 
thuis. Het werken vanuit huis heeft tot nu toe nog geen effect 
op de vaste onbelaste reiskostenvergoeding die de werknemer 
ontvangt voor woon-werkverkeer.

Hiervoor is namelijk een goedkeuring van kracht die bepaalt 
dat thuiswerkdagen tot 1 april a.s. mogen worden aangemerkt 
als kantoordagen, mits de werknemers op 12 maart 2020 een 
onvoorwaardelijk recht hadden op de vaste reiskostenvergoeding. 
Met andere woorden, de vaste reiskostenvergoeding mag 
doorbetaald worden op basis van het reis- en werkpatroon van 
vóór de coronacrisis.
Deze goedkeuring komt naar verwachting per 1 april 2021 te 
vervallen. Het vervallen van de goedkeuring heeft tot gevolg dat 
de vaste reiskostenvergoeding opnieuw moet worden beoordeeld 

AANPASSING REISKOSTENVERGOEDING PER 1 APRIL 2021

Als u in 2020 een schenking heeft ontvangen, bijv. van uw 
ouders, dan moet u hierover mogelijk schenkbelasting betalen. 
Hiervoor moet u dan wel eerst een aangifte schenkbelasting 
indienen. Formeel moet dit voor 1 maart 2021! 

Als u een schenking heeft ontvangen, moet u er wel rekening 
mee houden dat de Belastingdienst ook nog wil meeprofiteren. 
Dit is onder andere het geval als de ontvangen schenking groter 
is dan de schenkingsvrijstellingen. Aan de hand van een aangifte 
schenkbelasting doet u hiervan opgave bij de Belastingdienst. 
Wat zijn de voornaamste vrijstellingen van schenkbelasting? 

AANGIFTE SCHENKBELASTING TIJDIG INDIENEN

Schenkingsvrijstellingen
Allereerst is er de reguliere vrijstelling. Deze bedraagt voor 
kinderen in 2021 € 6.604 (2020: € 5.515) en voor andere ontvangers 
(waaronder kleinkinderen) € 3.244 (2020: € 2.208). 

De reguliere vrijstelling voor kinderen mag eenmalig worden 
verhoogd tot € 26.881 (2020: € 26.457) op voorwaarde dat het 
kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. 

Daarnaast zijn er ook vrijstellingen met een specifiek doel. Denk 
hierbij aan de eenmalig verhoogde vrijstelling voor aankoop van 
een eigen woning ad € 105.302 (2020: € 103.643) of voor een dure 
studie ad € 55.996 (2020: € 55.114). 

en dat het feitelijke reispatroon opnieuw in kaart moet worden 
gebracht. Dit kan voor sommige werknemers betekenen dat de 
onbelaste vaste reiskostenvergoeding komt te vervallen. Hebt 
u vragen over deze regeling, neem dan contact op met één van 
onze medewerkers van de afdeling “lonen”.

Aangifte schenkbelasting
Wanneer moet u nu aangifte schenkbelasting over 2020 doen? 
Dit is noodzakelijk als u een schenking heeft ontvangen die groter 
is dan de vrijstellingen of als u aanspraak wilt maken op een 
eenmalig verhoogde vrijstelling. Als u dus in 2020 bijv. € 10.000 
van uw ouders heeft ontvangen waarop enkel de reguliere 
vrijstelling van toepassing is, dan moet er aangifte worden 
gedaan. Hetzelfde geldt als u een schenking voor uw eigen 
woning of dure studie heeft ontvangen of uw ouders u in 2020 
het eenmalig verhoogde bedrag ad € 26.457 hebben geschonken. 

Voor schenkingen die u in 2020 heeft ontvangen, geldt dat u 
binnen twee maanden in 2021 hiervan vrijwillig aangifte moet 
doen. Met andere woorden: uw aangifte schenkbelasting moet 
voor 1 maart 2021 bij de Belastingdienst binnen zijn. In de praktijk 
blijkt vaak dat deze datum “niet zo heilig is”, maar zeker bij 
schenkingen met een verhoogde vrijstelling, is het wel verstandig 
om niet te lang te wachten met het doen van aangifte. Indien 
gewenst kunnen wij een dergelijke aangifte voor u verzorgen.

Naast deze vrijwillige aangifte is het mogelijk dat de Belastingdienst 
aan u een aangiftebiljet schenkbelasting uitreikt. Dit vindt soms 
plaats als de Belastingdienst informatie heeft dat u een schenking 
heeft ontvangen. In dat geval bent u uiteraard altijd verplicht het 
biljet in te sturen. De termijn hiervoor staat op het biljet vermeld. 
Na het indienen van de aangifte schenkbelasting legt de 
Belastingdienst een aanslag op. Als de ontvangen schenking 
hoger is dan de vrijstellingen, dan zal hierop dus een te betalen 
bedrag vermeld staan. U krijgt vervolgens acht weken om de 
verschuldigde schenkbelasting te voldoen. Deze betalingstermijn 
wordt op het aanslagbiljet vermeld. 



Weer is er een nieuwe coronasteunmaatregel. Naast de reeds 
bestaande afkortingen zoals o.a. NOW, TVL, TOZO, TOGS en 
TOFA is er nu de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten).

De TONK is bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van 
de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor ondernemers 
waarvoor andere regelingen, zoals Tozo, onvoldoende uitkomst 
bieden.

De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Gemeenten 
voeren de regeling uit en kunnen TONK met terugwerkende kracht 
toekennen. Zij kunnen zelf beleidsregels voor TONK opstellen op 
basis van de participatiewet. Naar verwachting gaan de TONK-
loketten vanaf 1 maart open en kan dit bij de gemeente worden 
aangevraagd.

De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:
• die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een 

onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,
• die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer 

kunnen betalen,
• waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst 

bieden.

CORONAMAATREGELEN

TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals 
woonlasten en hoeft u niet terug te betalen. Woonlasten zijn 
huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor 
nutsvoorzieningen (gas, water, licht). De tegemoetkoming kan 
ook in de vorm van een lening worden verstrekt. TONK is geen 
inkomensondersteuning. De hoogte van de TONK-uitkering hangt 
af van uw situatie. De gemeente kijkt onder andere naar de hoogte 
van uw (woon)kosten, uw inkomen op dit moment en welk deel 
van de kosten u nog zelf kunt betalen.

Voorwaarden:
Gemeenten controleren of een huishouden onvoldoende 
draagkracht heeft:
• Vaste lasten kunnen niet meer uit het gezinsinkomen en het 

beschikbare privévermogen betaald worden.
• Bij vermogen wordt alleen gekeken naar het direct beschikbaar 

privévermogen en niet naar vermogen uit onderneming. Direct 
beschikbaar privévermogen is: contant geld, geld op betaal- en 
spaarrekeningen, cryptovaluta (zoals bitcoins), de waarde van 
effecten (beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties en 
opties en effecten in depot).

• Gemeenten mogen een vermogensgrens vaststellen. Dit kan 
per gemeente verschillen.

• TONK is bedoeld voor mensen ouder dan 18 jaar.



Contact
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u 

natuurlijk contact met uw klantmanager opnemen.

Als u als zzp’er teruglopende inkomsten hebt door de 
coronacrisis kunt u uw woningcorporatie vragen om de huur 
van uw woning te verlagen tot en met 31 december 2021. 

Woningcorporaties voeren de huurverlaging door als iemands 
inkomen in 2019 laag was en de huur hoog. Is uw inkomen pas 
na 2019 gedaald? Bijvoorbeeld sinds de start van corona? Dan 
kunt u de huurverlaging zélf aanvragen bij de woningcorporatie 
die de woning aan u verhuurt. Hiervoor moet u aantonen dat u 
in de 6 maanden voor uw aanvraag zo weinig heeft verdiend dat 
u onder een bepaalde inkomensgrens valt. Deze grenzen worden 
hierna opgesomd. Dit alles staat in de nieuwe Wet eenmalige 
huurverlaging voor huurders met een laag inkomen. 

Veel mensen in een sociale huurwoning betalen een huurprijs 
die past bij hun inkomen. Zo houden woningcorporaties bij het 
toewijzen van een woning al rekening met het inkomen. Dit heet 
‘passend toewijzen’. Toch zijn er mensen die een huur betalen die 
te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen 
over een langere periode is gedaald. Of doordat zij in de woning 
kwamen wonen voordat passend toewijzen was ingevoerd.

HUURVERLAGING I.V.M. LAAG INKOMEN AANVRAGEN
Wie kunnen er in aanmerking komen voor huurverlaging?
Huurders die:
• Een sociale woning van een woningcorporatie huren (geen 

vrije sector huur).
• In een eengezinswoning/appartement/flatwoning/

portiekwoning wonen.
• En een huur betalen die hoger is dan de aftoppingsgrens:  
  o € 633,25 voor een- en tweepersoonshuishoudens;
  o € 678,66 voor huishoudens van drie of meer personen.
• Een (gezamenlijk) inkomen hebben dat lager is dan: 
  o € 23.725 per jaar. Voor eenpersoonshuishoudens onder  

  de AOW-gerechtigde leeftijd.
  o € 32.200 per jaar. Voor meerpersoonshuishoudens  

  onder de AOW-gerechtigde leeftijd.
 o € 23.650 per jaar. Voor eenpersoonshuishoudens met  

  een AOW-gerechtigde leeftijd.


