
SLEUTELTABEL  2021

Opgelet!

De sleutels geven het budgettaire effect weer als een maatregel in 2021 wordt ingevoerd. 

Zoals ieder jaar zijn de sleutels berekend op basis van de cijfers uit de k-MEV van het CPB.  

Door de coronacrisis zijn de geraamde belastingopbrengsten in 2021 in de meeste gevallen lager. 

Dit vertaalt zich in lagere sleutels voor 2021. Als de geraamde belastingopbrengst in 2021 sterk afwijkt van de

 geraamde opbrengst in 2021 vóór de coronacrisis (cijfers uit maart op basis van het CEP 2020 van het CPB),

 is de sleutel opgenomen op basis van de opbrengst vóór de coronacrisis (CEP 2020).  

Bij deze sleutels is een asterisk opgenomen. Hiermee wordt voorkomen dat maatregelen in het inkomstenkader

 ineens veel minder kosten/opleveren, terwijl de verwachting is dat de opbrengsten op termijn weer herstellen.

Bij incidentele maatregelen in 2021 is het lagere bedrag obv de k-MEV leidend in het inkomstenkader. 

Aangegeven is het effect van het verhogen  van een tarief/korting, tenzij anders aangegeven. Verlagen geeft ongeveer 

hetzelfde budgettaire effect maar met omgekeerd teken tenzij apart vermeld, (+ = opbrengst; - = derving). 

Sleutels zijn niet optelbaar. De sleutels zijn slechts een indicatie van de budgettaire opbrengsten / kosten. 

Door onzekerheden rondom de effecten van de coronacrisis is de kans op overschatting of onderschatting 

groter dan in andere jaren. De sleutels gelden alleen voor de aangegeven mutatie en bij gelijkblijvende overige parameters.

De sleutels houden daar waar relevant rekening met eerste-ordegedragseffecten. 

Bij het niveau is het niveau opgenomen van 2021 inclusief het voorgenomen beleid uit het Belastingplan 2021. 

Deze niveaus kunnen nog wijzigen door o.a. amendementen  van de Tweede Kamer. 

 

Niveau 2021 incl. 

maatregelen uit 

Belastingplan 2021 per eenheid

Opbrengst per eenheid  (€ 

mln) 

Box 1

Tarief

Basistarief (gecombineerd) 37,10% 1%-punt 3.735

Toptarief 49,50% 1%-punt 316

Aftrektarief tariefmaatregel 43,00% 1%-punt -118

Schijflengtes (eindpunt hogere schijfgrenzen blijven hetzelfde)

Verlengen grens premie volksverzekeringen (a) € 35.129 (€ 35.941) € 1.000 -94

Verlengen schijf basistarief € 68.507 € 1.000 -265

Heffingskortingen 

Algemene heffingskorting € 2.837 € 100 -897

Afbouwpunt algemene heffingskorting € 21.043 € 1.000 -446

Arbeidskorting: maximum € 4.205 € 100 -414

Arbeidskorting: generiek € 463/€ 3.837/€ 4.205 € 100 -715

Afbouwpunt arbeidskorting € 35.652 € 1.000 -151

Afbouwpercentage arbeidskorting 6,0% 1%-punt 555

Ouderenkorting € 1.703 € 100 -177

Afbouwpunt ouderenkorting € 37.970 € 1.000 -35

Afbouwpercentage ouderenkorting 15% 1%-punt 11

Alleenstaande ouderenkorting € 443 € 100 -94

Inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.815 € 100 -26

Opbouw inkomensafhankelijke combinatiekorting 11,450% 1%-punt -40

Jonggehandicaptenkorting € 761 € 100 -24

Overig

Eigenwoningforfait tot € 1.110.000  0,50% 0,05%-punt 231

Eigenwoningforfait vanaf € 1.110.000 2,35% 0,05%-punt 1,9

Box 3 

Belastingtarief verlagen 31% 1%-punt -136

Heffingsvrij vermogen verhogen € 50.000 € 1.000 -14

Heffingsvrij vermogen verlagen € 50.000 € 1.000 14

Heffingskorting groen beleggen 0,70% 0,10% 4

Schenk- en erfbelasting

tarief

Tariefgroep 1 (partners en kinderen)

0 - € 128.751 10% 1%-punt 49

€ 128.751 en meer 20% 1%-punt 28

Tariefgroep 1a ((achter)kleinkinderen)

0 - € 128.751 18% 1%-punt 1,3

€ 128.751 en meer 36% 1%-punt 1,1

Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)

0 - € 128.751 30% 1%-punt 15

€ 128.751 en meer 40% 1%-punt 6

schijflengte

verlengen eerste schijf € 128.751 € 10.000 -12

verkorten eerste schijf € 128.751 € 10.000 18



VPB 

Tarief eerste schijf* 15% 1%-punt 317

Tarief hoogste schijf* 25% 1%-punt 840

Verlengen eerste schijf* € 245.000 € 10.000 -51

Verkorten eerste schijf* € 245.000 € 10.000 53

Innovatiebox (b)* 9% 1%-punt 73

Zelfstandigen

Zelfstandigenaftrek € 6.670 € 100 -30

Startersafrek € 2.123 € 100 -4

MKB-winstvrijstelling 14% 1%-punt -110

WBSO 

Tarief eerste schijf niet-starters 40% 1%-punt 18

Tarief eerste schijf starters 50% 1%-punt 2

Drempel verhogen € 350.000 € 25.000 13

Tarief tweede schijf 16% 1%-punt 42

Belastingen van rechtsverkeer

Overdrachtsbelasting tarief 1%-punt 782

tarief voor hoofdbewoners, 35 jaar en ouder 2% 1%-punt 472

tarief niet-hoofdbewoners en niet-woningen 8% 1%-punt 310

Assurantiebelasting tarief 21% 1%-punt 134

BTW tarief 

Algemeen tarief 21% 1%-punt 2.259

Lage tarief 9% 1%-punt 974

Energiebelasting (EB) 

Aardgas in eurocenten per m3 eurocent

0 - 170.000 34,856 1 cent 121

170.000 - 1 mln 6,547 1 cent 11

1 mln - 10 mln 2,386 1 cent 16

> 10 mln 1,281 1 cent 24

Elektriciteit in eurocenten per kWh eurocent

0 - 10.000 9,428 1 cent 240

10.000 - 50.000 5,164 1 cent 77

50.000 - 10 mln 1,375 1 cent 341

> 10 mln (zakelijk gebruik) 0,056 1 cent 94

Belastingvermindering EB per aansluiting 461,62 € 10 80

Motorrijtuigenbelasting (rijksdeel) divers 1% 44

Brandstofaccijnzen per liter eurocent

Benzineaccijns (ongelood) 81,314 1 cent 45

Dieselaccijns (zwavelvrij) 52,168 1 cent 58

LPG-accijns (d = 0,54 kg/l) 19,182 1 cent 4

Alcoholaccijns per liter eurocent

Gedistilleerd (per liter ad 100%) divers 10% 22

Bier divers 10% 34

Wijn divers 10% 27

Tabaksaccijns (c)

Sigaretten (per pakje van 20 stuks) 4,87 € 0,05 p/p 12

Shag (per pakje van 50 gram) 8,05 € 0,05 p/p 2

(a) Tussen haakjes staat het bedrag dat geldt voor personen geboren vóór 1-1-1946

(b)Voor de Ibox-sleutel is een eerste-ordegedragseffect van 20% gehanteerd.

(c) Bij de tabaksaccijns bedraagt het eerste-ordegedragseffect 40%. 

Bij grotere beleidswijzigingen wordt met een hoger eerste-ordegedragseffect gerekend. 

Aangezien in het verleden een geringe wijziging van het tarief van box 2

tot een grote grondslagwijziging heeft geleid, geeft een sleutel voor box 2

geen goede indicatie van de gevolgen van een tariefswijziging. Om die reden

is de sleutel van box 2 niet opgenomen in de sleuteltabel

versie september 2020


