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De tariefschijven in de loon- en 
inkomstenbelasting box 1 (incl. premies 
volksverzekeringen) worden stapsgewijs 
teruggebracht naar twee schijven in 
2021: een schijf van 37,05% en een schijf 
van 49,5%. De tweede schijf begint 
bij een inkomen vanaf € 68.507, het 
aanvangspunt voor de huidige vierde 
schijf. Dit bedrag wijzigt niet tot en met 
2021. In 2019 bedraagt het tarief in de 
eerste schijf 36,65% en in de tweede 
en derde schijf 38,10%. Het tarief in de 
vierde schijf bedraagt 51,75%.

Het verlaagde btw-tarief gaat omhoog 
van 6% naar 9%. Dat is nodig om de 
verlaging van de tarieven in de 
inkomstenbelasting te compenseren. 

De verhoging maakt echter niet alleen 
de dagelijkse boodschappen duurder, 
maar ook boeken, papieren bladen zoals 
kranten en tijdschriften, medicijnen en 
hulpmiddelen, kunst en antiek. Ook 
veel diensten worden duurder, zoals de 
diensten van de kapper, de fi etsenmaker 
en de schoenmaker. Isoleer-, schilder-, 
stukadoorswerkzaamheden aan woningen 
ouder dan 2 jaar worden eveneens 
duurder. De voorgenomen maatregel 
heeft bovendien niet alleen verstrek-
kende gevolgen voor de portemonnee 
van burgers, maar ook voor de onder-
nemer. Het heeft bijvoorbeeld impact 

op de administratie. Ten eerste moeten 
administratieve systemen en procedures 
tijdig worden aangepast. De btw-
verhoging is kostprijsverhogend voor de 
ondernemer die geheel of gedeeltelijk 
btw-vrijgestelde prestaties verricht en u 
dus in zoverre de aan hem in rekening 
gebrachte btw niet in aftrek kan brengen. 

Geen naheffi ngen
Staatssecretaris Snel van Financiën 
heeft beloofd dat hij ondernemers niet 
wil belasten met extra administratieve 
lasten als gevolg van deze verhoging. De 
Belastingdienst zal daarom niet naheffen 
op in 2018 betaalde goederen en dien-
sten die pas in 2019 worden geleverd 
of verricht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
om concerten en sportevenementen, 
maar bijvoorbeeld ook om goederen en 
diensten zoals stukadoor- en schilder-
werkzaamheden. 

Tip
Hoewel het nog niet zeker is dat de 
Tweede en de Eerste Kamer met de 
voorgenomen verhoging van het 
verlaagde btw-tarief zullen instemmen, 

is het toch verstandig dat ondernemers 
zich op de voorgenomen btw-verhoging 
voorbereiden als zij goederen leveren 
of diensten verrichten die onder het 
verlaagde btw-tarief vallen. Zij kunnen 
hun administratie en prijzen alvast 
aanpassen. Ook kunnen bij de jaarover-
gang alvast facturen worden aangepast 
en kan bij het opstellen van offertes voor 
2019 al rekening worden gehouden met 
de voorgenomen btw-verhoging.
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Afgelopen dinsdag, Prinsjesdag, is het 
pakket Belastingplan 2019 gepresenteerd. 
Het pakket bestaat uit 7 wetsvoorstellen, 
waarin verschillende onderwerpen aan de 
orde komen. Met deze plannen wordt 
uitvoering gegeven aan het Regeerakkoord 
van het kabinet Rutte III. Belangrijke onder-
werpen zijn het verlagen van lasten op 
arbeid, tegengaan van belastingontwijking 
en -ontduiking, en verbetering van het 
Nederlandse vestigingsklimaat. 

In deze nieuwsbrief leest u de samenvatting 
van de belangrijkste aspecten voor u als 
ondernemer.
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De stapsgewijze overgang naar twee 
tariefschijven leidt vanaf 2020 ook tot 
beperking van de ondernemersaftrek 
voor ondernemers met een inkomen in 
de hoogste belastingschijf. 

Dit zijn de zelfstandigenaftrek, de
aftrek speur- en ontwikkelingswerk, 
de meewerkaftrek, de startersaftrek bij 
arbeidsongeschiktheid, de stakings-
aftrek. De afbouw wordt eveneens van 
toepassing op de mkb-winstvrijstelling 
en de tbs-vrijstelling. Al deze aftrek-
posten zijn in 2019 in de vierde tarief-
schijf nog aftrekbaar tegen 51,75%. 
Vervolgens wordt de aftrek stapsgewijs 
afgebouwd, zodat in 2023 al deze 
aftrekposten nog slechts aftrekbaar zijn 
tegen het tarief van de dan geldende 
eerste schijf van 37,05%.

Bent u een kleine ondernemer die via 
het internet in beperkte mate digitale 
diensten verricht voor particulieren in 
een andere EU-land? In dat geval komt 
u volgend jaar mogelijk in aanmerking 
voor een tegemoetkoming in de 
btw-verplichtingen. 

Kleine ondernemers die alleen 
in Nederland gevestigd zijn en 
via het internet digitale diensten 
verrichten voor particulieren in 
andere EU-lidstaten mogen volgens 

een nieuw wetsvoorstel vanaf 2019 in 
Nederland btw-aangifte doen naar het 
Nederlandse btw-tarief. Daarbij geldt 
als voorwaarde dat de jaaromzet van 
deze diensten niet meer dan € 10.000 
bedraagt. U mag er ook voor kiezen 
om btw af te dragen in de lidstaat van 
de particulier naar het daar geldende 
tarief. Vanaf 2021 worden er meer 
maatregelen ingevoerd in het kader 
van e-commerce. Zo wordt dan de Mini 
One Stop Shop-regeling uitgebreid. 
Daarvoor zal te zijner tijd een wets-
voorstel worden ingediend.

Andere vereenvoudigingsmaatregel
In 2019 treedt ook nog een andere ver-
eenvoudigingsmaatregel in werking. 
Ondernemers die digitale diensten 
verrichten voor particulieren in andere 
EU-lidstaten met een jaaromzet van 
niet meer dan € 100.000 hoeven dan 
nog maar één in plaats van twee 
bewijsstukken te overleggen voor het 
vaststellen van de woonplaats van de 
particulier.

Het kabinet stelt voor om het aftrek-
percentage voor de Energie-investerings-
aftrek (EIA) in 2019 te verlagen van 
54,5% naar 45%. 

De EIA is een extra aftrekpost van de 
investeringskosten op de fi scale winst 
bovenop de gebruikelijke afschrijving. 
U komt hiervoor in aanmerking als uw 
bedrijf investeert in een energiezuinig 
bedrijfsmiddel dat op de zogenaamde 
Energielijst staat. U moet de EIA aan-
vragen binnen drie maanden na het 
verlenen van de investeringsopdracht. 
De EIA wordt voor een periode van 
5 jaar voortgezet. Dit geldt overigens 
ook voor de milieu-investeringsaftrek 
(MIA) en de Willekeurige afschrijving 
milieu-investeringen (Vamil).

Tip
Investeer nog dit jaar in een energie-
zuinig bedrijfsmiddel en profi teer nog 
van het hoge aftrekpercentage.

Onder de huidige kleineondernemersre-
geling (KOR) kunt u extra btw-teruggaaf 
krijgen als u per saldo € 1.883 of minder 
btw hoeft af te dragen. 

Als u per jaar minder dan € 1.345 aan 
btw hoeft af te dragen, komt u ook in 
aanmerking voor ontheffi ng van de 
administratieve verplichtingen. Vanaf 
1 januari 2020 wordt de KOR omgezet in 
een facultatieve vrijstelling voor kleine 
ondernemers, waarbij dan ook het recht 
op btw-aftrek vervalt. U kunt dan kiezen 
voor toepassing van de btw-vrijstelling 
en ontheffi ng van administratieve 
verplichtingen als uw omzet minder dan 
€ 20.000 bedraagt. De huidige regeling 
is alleen toegankelijk voor ondernemers/
natuurlijk personen. De nieuwe regeling 
wordt ook toegankelijk voor rechts-
personen, zoals bv’s, stichtingen en 
verenigingen. Als de Tweede en daarna 
de Eerste Kamer met dit wetsvoorstel 

instemmen kunt u vanaf 1 juni 2019 bij 
de Belastingdienst aangeven of u vanaf 
1 januari 2020 kiest voor toepassing van 
de nieuwe KOR. 

Let op
Bent u een ondernemer die btw-belaste 
prestaties verricht en kunt u vanaf 
2020 gebruikmaken van de nieuwe 
vrijstellingsregeling? Het is dan goed 
om te weten dat aan toepassing van de 
nieuwe vrijstellingsregeling de volgende 
gevolgen zijn verbonden:
- u moet de KOR minimaal 3 jaar 
 toepassen;
- u kunt de aan u in rekening gebrachte 
 btw niet meer in aftrek brengen;
- u wordt mogelijk deels de btw die u 
 in het verleden heeft afgetrokken, 
 weer verschuldigd op grond van 
 de herzieningsregels. Herziening 
 blijft echter achterwege beneden een 
 grensbedrag van € 500.
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De voorwaartse verrekening van 
verliezen uit een aanmerkelijk belang 
(ab) wordt vanaf 2019 beperkt tot 
zes jaar. Nu kunt u verliezen uit een 
aanmerkelijk belang nog verrekenen 
met inkomen uit aanmerkelijk belang in 
de negen volgende jaren. 

De maatregel geldt voor verliezen die 
in 2019 of latere jaren ontstaan. Voor 
verliezen uit 2018 en eerdere jaren blijft 
de oude termijn van negen jaren gelden. 
De achterwaartse verliesverrekening van 
1 jaar blijft ongewijzigd.

Overgangsregeling
De voorgestelde wijziging kan tot gevolg 
hebben dat een ‘jonger’ verlies (geleden 
in 2019 of 2020) eerder niet meer 
verrekenbaar is dan een ‘ouder’ verlies 
(geleden in 2017 en 2018). Dit effect 
wordt weggenomen door de volgende 
overgangsmaatregel:
- een ab-verlies uit 2019 wordt ver-
 rekend vóór verliezen uit 2017 of 2018;
- een ab-verlies uit 2020 wordt ver-
 rekend vóór een ab-verlies uit 2018.

De tarieven van de vennootschaps-
belasting (Vpb) gaan vanaf 2019 omlaag. 

Het 20%-tarief voor belastbare winst 
tot € 200.000 gaat in 3 jaar stapsgewijs 
omlaag: in 2019 naar 19%, in 2020 
naar 17,5% en in 2021 naar 16%. Het 
25%-tarief voor belastbare winst boven 
€ 200.000 gaat ook in 3 jaar omlaag: in 
2019 naar 24,3%, in 2020 naar 23,9% en 
in 2021 naar 22,25%. Het is dus interes-
sant om winst uit te stellen. Dat kan 
bijvoorbeeld door een voorziening groot 
onderhoud te vormen of een garantie-
voorziening. Ook kunt u bepaalde kosten 
activeren, zoals onderzoeks- en ontwik-
kelingskosten.

Uw bv kan vanaf 2019 verliezen uit 
het verleden nog maar zes in plaats 
van negen jaar verrekenen met 
toekomstige winsten. Ook deze 
maatregel geldt voor verliezen die 
zijn ontstaan in 2019 of latere jaren. 

De oude termijn van negen jaar blijft 
van toepassing op verliezen van 2018 
en eerdere jaren. De achterwaartse 

verliesverrekening van 1 jaar blijft 
ongewijzigd. Ook bij deze wijziging 
doet zich de mogelijkheid voor dat een 
‘jonger’ verlies (geleden in 2019 of 2020) 
eerder niet meer verrekenbaar is dan 
een ‘ouder’ verlies (geleden in 2017 en 
2018). Dit effect wordt op dezelfde wijze 
weggenomen als hiervoor is aangege-
ven bij de beperking van de voorwaartse 
verliesverrekening van een ab-verlies.
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Heeft uw bv een pand in eigen gebruik? 
Dan mag u voortaan daarop afschrijven 
tot een boekwaarde van 100% van de 
WOZ-waarde. Deze bodemwaarde is nu 
nog 50% van de WOZ-waarde. Afschrij-
ven op een pand in eigen gebruik wordt 
dus behoorlijk beperkt.
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Minder afschrijven 
op uw bedrijfspand

Er komt vanaf 2020 een eenvoudiger 
fi scale regeling voor de ‘fi ets van de 
zaak’. Net als voor de auto van de zaak 
wordt het privégebruik dan belast door 
een bijtelling. 

Die bijtelling is vastgesteld op 7% van de 
waarde van de (elektrische) fi ets. Hierbij 
gaat het om de consumentenadviesprijs, 
oftewel de oorspronkelijke nieuwwaarde 
van de fi ets. Dat is de in Nederland door 
de fabrikant of importeur publiekelijk 

kenbaar gemaakte prijs van de fi ets 
bij verkoop aan de afnemer. Met later 
aangebracht accessoires wordt dus 
geen rekening gehouden. Die zijn belast 
voor de volledige waarde. Door deze 
vereenvoudiging hoeft u vanaf 2020 het 
privégebruik van de fi ets van de zaak 
niet meer te berekenen op basis van 
privékilometers maal de kilometerprijs 
van de fi ets. Dat scheelt een hoop 
administratieve rompslomp.
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Introductie 7% bijtelling voor fi ets 
van de zaak

Het kabinet stelt voor om het box-2-
tarief in de inkomstenbelasting vanaf 
2020 stapsgewijs te verhogen. 
In 2020 gaat het tarief van 25% naar 
26,25% en in 2021 naar 26,9%. De 
verhogingen zijn minder hoog dan 

in het Regeerakkoord in 2017 was 
aangekondigd. Toch wordt vanaf 2020 
een dividenduitkering uit uw eigen bv 
een stuk duurder. Wellicht heeft u de 
mogelijkheid om uw dividenduitkering 
naar voren te halen.
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Box-2-tarief stapsgewijs omhoog
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Heeft u een woning met een WOZ-waarde 
tussen € 75.000 en € 1.060.000 (in 2018)? 
In dat geval wordt het eigenwoningforfait 
van uw woning vanaf 2020 stapsgewijs in 
drie jaar verlaagd van 0,75% naar 0,60% 
over de WOZ-waarde van uw woning.

De algemene heffingskorting wordt in 
drie jaar verhoogd met in totaal € 358. 
Ook de ouderenkorting wordt verhoogd. 
De arbeidskorting gaat sneller oplopen 
maar wordt ook steiler afgebouwd en de 
inkomensafhankelijke combinatiekorting 
wordt gelijkmatiger opgebouwd. 
De Ziektewetuitkering van nieuwe 
uitkeringsgerechtigden zonder werk 
telt niet meer mee voor de van de 
arbeidskorting en inkomensafhankelijke 
combinatiekorting.

Heeft u een inkomen dat wordt belast in 
de hoogste belastingschijf? In dat geval 
wordt de aftrek van hypotheekrente 
vanaf 2020 versneld afgebouwd met 
3% per jaar, zodat vanaf 2023 de aftrek 
maximaal 37,05% bedraagt. 

De afbouw van de hypotheekrenteaftrek 
in de hoogste belastingschijf neemt in 
2018 en 2019 nog met 0,5% per jaar af. 
In 2019 kunt u tegen een maximaal tarief 
van 49% de hypotheekrente in aftrek 
brengen. 

Heeft u een inkomen dat wordt belast in 
de hoogste belastingschijf? Dan krijgt u 
vanaf 2020 ook te maken met de afbouw 
van de persoonsgebonden aftrekposten, 
zoals de aftrek van giften, ziektekosten, 
betaalde partneralimentatie. De afbouw 
vindt plaats met 3% per jaar, totdat een af-
trek tegen een tarief van 37,05% is bereikt.
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Werkt uw vereniging of stichting met 
vrijwilligers? Dan past u waarschijnlijk 
de vrijwilligersregeling toe op de 
vergoeding die zij ontvangen voor hun 
werkzaamheden. 

Als aan de voorwaarden van deze rege-
ling wordt voldaan, is er geen sprake 
van een dienstbetrekking. De vrijwilliger 
is dan geen werknemer, de betaalde 
vergoeding is geen loon, waarover dus 
ook geen loonheffing hoeft te worden 
ingehouden en uw stichting of vereniging 
is geen inhoudingsplichtige. De voor-
waarden hebben onder meer betrekking 
op de maximale hoogte van de vergoe-
ding per maand en per jaar. Er is nu 
voorgesteld om de maximale onbelaste 
vrijwilligersvergoeding te verhogen van 
€150 per maand en € 1.500 per jaar naar 
€ 170 per maand en € 1.700 per jaar.

Heeft u buitenlandse werknemers in 
dienst bij wie u de 30%-regeling toepast? 
Dan heeft u in juni jl. waarschijnlijk al een 
brief ontvangen, waarin is aangekondigd 
dat de looptijd van deze regeling wordt 
verkort van 8 naar 5 jaar. 

Dit gaat vanaf 1 januari 2019 gelden 
voor nieuwe maar ook voor bestaande 
gevallen. Er is dus geen overgangs-
regeling getroffen. Als dit voorstel de 

eindstreep haalt, betekent dit bijvoor-
beeld dat u de regeling vanaf 1 januari 
2019 niet meer kunt toepassen voor 
werknemers die al 5 jaar gebruikmaken 
van de regeling. Heeft uw buitenlandse 
werknemer gekozen voor gedeeltelijke 
buitenlandse belastingplicht? Ook die 
termijn gaat naar 5 jaar. 

Toch overgangsrecht 
Het overgangsrecht houdt in dat 
schoolgelden voor internationale 
scholen voor het schooljaar 2018/2019 
ook na de verkorting van de looptijd 
van de 30%-regeling onbelast kunnen 
worden vergoed of verstrekt, mits deze 
schoolgelden binnen de oorspronkelijke 
looptijd worden vergoed of verstrekt.
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