De belasting over het vermogen in 2021
Een overzicht van de belangrijkste weetjes over de belasting over het vermogen in 2021.

1. Tot €50.000 geen belasting
Over een deel van je vermogen betaal je geen belasting. Dat is de vrijstelling. In 2021 is
de vrijstelling € 50.000. In 2020 was dit nog € 30.846. Voor partners geldt een dubbele
vrijstelling: €100.000 in 2021. Boven deze bedragen ga je belasting over je vermogen
betalen.

3. Het belastingpercentage gaat omhoog
Het belastingpercentage gaat omhoog voor grotere vermogens. Maar omdat iedereen
profiteert van een hogere vrijstelling ga je pas meer belasting betalen dan in 2020 met een
vermogen boven de € 136.400. Voor partners vindt dit kantelpunt plaats bij € 272.800.

3. Het belastingpercentage hangt af van je vermogen
Het belastingpercentage is afhankelijk van de waarde van je vermogen. De overheid gaat
er vanuit gaat dat je meer belegt naarmate je meer vermogen hebt. En wie in verhouding
meer belegt dan spaart, heeft meer mogelijkheden om te verdienen aan zijn vermogen, zo
luidt de redenering. Over deze verdiensten, ook wel rendement genoemd, heft de overheid
formeel belasting; 31% in plaats van 30% vorig jaar. Hierbij wordt niet gekeken naar het
werkelijke rendement dat je hebt behaald met je vermogen. Uitgangspunt is een fictief
rendement dat gebaseerd is op gemiddelden aan werkelijk in Nederland behaalde
rendementen. Deze percentages worden elk jaar opnieuw berekend. Hieronder staan de
belastingpercentages over 2021 vanaf de vrijstelling waar je daadwerkelijk mee te maken
krijgt:
Over het bedrag tussen de € 50.000 - € 100.000 van je vermogen betaal je 0,59%
belasting.
Over het bedrag daarboven tot €1.000.000 betaal je 1,40% belasting.
Over het bedrag boven €1.000.000 betaal je 1,76% belasting.
Heb je een partner, dan kun je de bedragen verdubbelen. Je betaalt uiteraard wel
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3. Overwaarde van je huis telt niet als vermogen
Misschien weet je het al wel. Het huis waarin je woont, telt niet mee voor de belasting
over het vermogen. Het maakt dus niet uit als de waarde van je woning veel hoger is dan
je hypotheekschuld.

4. Vrijstelling groene beleggingen
Als je belegt in een zogenaamd groen beleggingsfonds, heb je recht op een extra
vrijstelling. Tot € 60.429 betaal je over groene beleggingen geen belasting over het
vermogen. Met een partner is dat het dubbele, namelijk € 120.858. Ook krijg je extra
heffingskorting van 0,7%. Dit is een korting op je inkomstenbelasting.



5 keuzes als je gaat beleggen
Wijzer in geldzaken
https://www.wijzeringeldzaken.nl/Beleggen/5-keuzes-als-je-gaat-beleggen-voor-jepensioen/

