Nieuwsflits – Voorlopige (fiscale) cijfers 2021 bekend
Voorlopige fiscaal minimale franchise en maximum pensioengevend loon gepubliceerd
1 december 2020

1. Belangrijkste cijfers voor pensioenen
Op 30 november 2020 heeft de Belastingdienst op basis van de op
27 november door SZW vastgestelde ‘Rekenregels per 1 januari 2021’ de
voorlopige cijfers per 1 januari 2021 gepubliceerd. Onderstaand zijn de
voor pensioen belangrijkste cijfers weergegeven.
Belangrijkste cijfers
Fiscaal minimale franchise bij middelloonregeling opbouwpercentage 1,789% of hoger
Procentuele verhoging voorgaande franchise
Fiscaal maximaal pensioengevend loon

2021
€ 14.544

2020
€ 14.167

2,66%
€ 112.189

2,77%
€ 110.111

Naar verwachting zal de Belastingdienst medio december 2020 de
definitieve fiscaal minimale franchises per 1 januari 2021 publiceren, nadat
de SVB de AOW-bedragen medio december 2020 definitief heeft
vastgesteld. Het fiscaal maximaal pensioengevend loon wordt definitief
vastgesteld in de Bijstellingsregeling directe belastingen 2021. Deze
ministeriële regeling wordt ook medio december 2020 vastgesteld en
meestal rond 30 december in de Staatscourant geplaatst. Vanaf dat
moment zijn de cijfers definitief.

2. Franchise
De in de samenvatting genoemde franchise hoort bij een
middelloonregeling met een opbouwpercentage van 1,789% of hoger. Dit
is de AOW-franchise voor de toepassing van artikel 18a, zevende lid, van
de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB).

Bij een lager opbouwpercentage en/of eindloonregeling gelden andere
fiscale minimale franchises. Onderstaand zijn de verschillende franchises
voor 2021 weergegeven.
Fiscaal minimale franchises 2021
Franchise hoog (ML ≥ 1,789%; EL ≥ 1,571%)
Franchise midden
Franchise laag (ML ≤ 1,701%; EL ≤ 1,483%)

Middelloon
€ 14.544
€ 13.111
€ 11.614

Eindloon
€ 16.458
€ 14.834
€ 13.141

3. Procentuele verhoging franchise
De verhoging van de franchise wordt bij verschillende fondsen ook voor
andere parameters gebruikt. De toename van de franchise bedraagt 2,66%
per 1 januari 2021.

4. Maximum dagloon/ premieloon 2021
Het maximum dagloon/premieloon bedraagt op jaarbasis vanaf
1 januari 2021 € 58.311.

5. Afkoopgrens kleine pensioenen
De afkoopgrens voor kleine pensioenen is nog niet bekend. Deze wordt in
de regel half december vastgesteld en voor de kerstdagen gepubliceerd.

