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VOORWOORD 

 

In deze uitgave staan wijzigingen op het gedrukte exemplaar van Fiscaal Memo, editie juli 2021 die 
inmiddels bekend zijn gemaakt en in werking zijn getreden. Deze wijzigingen worden in de editie 
januari 2022 van Fiscaal Memo verwerkt. U kunt zich aanmelden voor de Wolters Kluwer Memo 
Update Service, zodat u geïnformeerd over wijzigingen op Fiscaal Memo.  

De wijzigingen staan ook in de Fiscaal Memo App voor uw mobiele telefoon en tablet. In de app 
worden de wijzigingen zo snel mogelijk na verschijnen gepubliceerd. De in de Fiscaal Memo App 
opgenomen editie van Fiscaal Memo wordt maandelijks geactualiseerd. 

Fiscaal Memo, de Wolters Kluwer Memo Update Service en de Fiscaal Memo App hebben als doel u 
op een prettige en efficiënte wijze van de belangrijkste feiten en cijfers op uw vakgebied te voorzien. 
Uw reacties op onze producten en suggesties die kunnen leiden tot verbetering daarvan ontvangen 
wij graag op het hierna vermelde redactieadres. 

 
28 juli 2021 
de redactie 

 
uitgever & redactieadres 
Wolters Kluwer 
Postbus 23 
7400 GA Deventer 
boeken-NL@wolterskluwer.com 
www.wolterskluwer.com 
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3.5  Gebruikelijk en fictief loon 

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon 

Gebruikelijk loon mag onder omstandigheden ook lager dan minimumloon zijn. 
 
 Informatie  
 wijziging  

ingangsdatum 1-7-2021 

reden Wijziging standpunt Belastingdienst 

bron Paragraaf 18.1 Handboek loonheffingen 

vindplaats www.belastingdienst.nl 
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27.1  Studievertraging corona 

Coronacrisis: financiële maatregelen studievertraging verlengd 

Laatste maand van periode waarin prestatiebeurs moet aflopen voor eenmalige 
tegemoetkoming is verlegd van augustus 2021 naar laatste maand van studiejaar 2022-2023. 

 
 Informatie  
 wijziging  

ingangsdatum 15-7-2021 

reden kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis 

bron Regeling 1-7-2021 

vindplaats Stcrt. 2021, 35291 
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30.4 Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van 

werkgelegenheid (NOW-4) 

Publicatie en inwerkingtreding van NOW-4 

 NOW-4  

 is op 23-7-2021 gepubliceerd 

 geldt vanaf 24-7-2021 

 is nagenoeg zelfde als vijfde tranche NOW-3 
– belangrijkste wijziging is dat bij berekening van hoogte van bedrag van subsidieverlening 

en hoogte van bedrag van subsidie gerekend wordt met omzetdaling van maximaal 80%. 
Aanvraag tot subsidieverlening NOW-4 moet worden ingediend in tijdvak vanaf 26-7-2021 t/m 

30-9-2021 . 
 
Informatie  
 wijziging  

ingangsdatum 24-7-2021 

reden kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis 

bron Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid 

vindplaats Stcrt. 2021, 36246 
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32.1  CPI - alle huishoudens 

 
CPI maandcijfers totaal – alle huishoudens (2015 = 100)   
 maand/jaar 2021a 2020 

januari 107,62 105,97 

februari 108,57 106,64 

maart 108,87 106,85 

april 109,36 107,34 

mei 109,46 107,18 

juni 109,67 107,51 

juli  108,69 

augustus  108,13 

september  107,88 

oktober  108,47 

november  107,61 

december  107,85 

totaal  107,51 

a. Voorlopige cijfers.  

 

CPI maandcijfers totaal – alle huishoudens (2006 = 100)a   
 maand/jaar 2021b 2020 

januari 125,48 123,56 

februari 126,59 124,34 

maart 126,94 124,58 

april 127,51 125,16 

mei 127,63 124,97 

juni 127,87 125,35 

juli  127,73 

augustus  126,08 

september  125,79 

oktober  126,47 

november  125,47 

december  125,75 

totaal  125,35 

a. Reeks 2006 = 100: deze indexcijfers zijn direct berekend t/m december 2015; nadien zijn zij verkregen door koppeling aan latere 
reeksen, waardoor zij het karakter hebben van een raming. 

b. Voorlopige cijfers. 
 

CPI maandcijfers totaal – alle huishoudens (2000 = 100)a   
 maand/jaar 2021b 2020 

januari 143,78 141,57 

februari 145,05 142,47 

maart 145,45 142,75 

april 146,10 143,40 

mei 146,24 143,19 

juni 146,52 143,63 

juli  145,21 

augustus  144,46 

september  144,13 

oktober  144,91 

november  143,76 

december  144,09 

totaal  143,63 

a. Reeks 2000 = 100: deze indexcijfers zijn direct berekend t/m december 2006; nadien zijn zij verkregen door koppeling aan latere 
reeksen, waardoor zij het karakter hebben van een raming. 

b. Voorlopige cijfers. 
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CPI maandcijfers totaal – alle huishoudens (1995 = 100)a   
 maand/jaar 2021b 2020 

januari 161,17 158,70 

februari 162,59 159,70 

maart 163,04 160,02 

april 163,78 160,75 

mei 163,93 160,51 

juni 164,24 161,01 

juli  162,77 

augustus  161,94 

september  161,56 

oktober  162,44 

november  161,16 

december  161,52 

totaal  161,01 

a. Reeks 1995 = 100: deze indexcijfers zijn direct berekend t/m december 2002; nadien zijn zij verkregen door koppeling aan latere 
reeksen, waardoor zij het karakter hebben van een raming. 

b. Voorlopige cijfers. 
 

CPI maandcijfers totaal – alle huishoudens (1990 = 100)a   
 maand/jaar 2021b 2020 

januari 184,76 181,92 

februari 186,39 183,07 

maart 186,90 183,44 

april 187,74 184,28 

mei 187,92 184,00 

juni 188,28 184,57 

juli  186,59 

augustus  185,63 

september  185,20 

oktober  186,22 

november  184,74 

december  185,15 

totaal  184,57 

a. Reeks 1990 = 100: deze indexcijfers zijn direct berekend t/m september 1997; nadien zijn zij verkregen door koppeling aan latere 
reeksen, waardoor zij het karakter hebben van een raming. 

b. Voorlopige cijfers. 

 
CPI maandcijfers totaal – alle huishoudens (1985 = 100)a   
 maand/jaar 2021b 2020 

januari 193,95 190,98 

februari 195,66 192,19 

maart 196,20 192,56 

april 197,09 193,45 

mei 197,27 193,16 

juni 197,65 193,75 

juli  195,88 

augustus  194,87 

september  194,42 

oktober  195,48 

november  193,93 

december  194,37 

totaal  193,75 

a. Reeks 1985 = 100: deze indexcijfers zijn direct berekend t/m januari 1994; nadien zijn zij verkregen door koppeling aan latere 
reeksen, waardoor zij het karakter hebben van een raming. 

b. Voorlopige cijfers. 
  



Fiscaal Memo juli 2021 – wijzigingen – bijgewerkt t/m 28-7-2021 10 

 

 

CPI maandcijfers totaal – alle huishoudens (1980 = 100)a   
 maand/jaar 2021b 2020 

januari 238,10 234,45 

februari 240,20 235,93 

maart 240,86 236,39 

april 241,95 237,48 

mei 242,17 237,12 

juni 242,63 237,85 

juli  240,46 

augustus  239,23 

september  238,67 

oktober  239,98 

november  238,08 

december  238,61 

totaal  237,85 

a. Reeks 1980 = 100: deze indexcijfers zijn direct berekend t/m juli 1988; nadien zijn zij verkregen door koppeling aan latere reeksen, 
waardoor zij het karakter hebben van een raming. 

b. Voorlopige cijfers.  

 
Maandcijfers afgeleid (exclusief wijzigingen product- en consumptiegebonden belastingtarieven en subsidies) (2015 = 
100) 
 maand/jaar 2021a 2020 

januari 105,85 104,58 

februari 106,77 105,24 

maart 107,05 105,44 

april 107,53 105,91 

mei 107,63 105,62 

juni 107,84 105,83 

juli  107,01 

augustus  106,46 

september  106,21 

oktober  106,81 

november  105,96 

december  106,19 

totaal  105,94 

a. Voorlopige cijfers. 

 

 Informatie  
 wijziging  

ingangsdatum 8-7-2021 

reden Bekendmaking van de nieuwste indexcijfers 

bron CBS 

vindplaats www.cbs.nl 

 
 
 


