Belastingplan 2019: welke fiscale wijzigingen komen eraan?
Prinsjesdag! Het wordt duidelijk welke fiscale wijzigingen ons kabinet precies in petto heeft.
Een aantal wijzigingen is eerder aangekondigd. In de media ging het de afgelopen tijd met
name over de beoogde afschaffing van de dividendbelasting. In dit stuk leest u een aantal
andere wijzigingen.

Beperking afschrijving vastgoed
Bedrijfspanden in eigen gebruik kunnen op dit moment worden afgeschreven tot een
'bodemwaarde' van 50 procent van de WOZ-waarde. Met ingang van volgend jaar wordt de
bodemwaarde opgetrokken tot 100 procent van de WOZ-waarde. Een verslechtering dus.
Afwaardering tot lagere bedrijfswaarde is wel mogelijk, maar in de praktijk is het lastig een
lagere bedrijfswaarde aannemelijk te maken.
Verlaging vpb-tarief
De beloofde daling van het toptarief komt er niet helemaal, zo blijkt uit de Prinsjesdagstukken. Uiteindelijk zakt het hoogste tarief terug tot 22,25%, in plaats van de 21% waar het
regeerakkoord nog over repte. Hoe de percentages de komende jaren dalen, ziet u in de
onderstaande tabel. De tariefsverlaging pakt volgens het kabinet op deze manier het
voordeligst uit voor het mkb, aangezien volgens de Miljoenennota slechts 5% van de mkb'ers
in de hoogste VPB-tarief valt. En hoewel de verlaging van het toptarief minder hard gaat dan
gedacht, komt Nederland wel 'rond het EU-gemiddelde' uit met het nieuwe tarief.
Het tarief van de vennootschapsbelasting wordt vanaf 2019 in fasen verlaagd.
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Beperking verliesverrekening in de vennootschapsbelasting
Op dit moment kan een verlies in de vennootschapsbelasting worden verrekend met een
winst in het voorgaande jaar (carry back) of met winsten in de negen volgende jaren (carry
forward). De carry forward-periode wordt naar verwachting verkort tot zes jaren.

Renteaftrekbeperking vennootschapsbelasting
Op grond van de zogenoemde Anti Tax Avoidance Directive 1 (ATAD1) wordt nieuwe
regelgeving ingevoerd om bovenmatige (overname-)renteaftrek te bestrijden. De nieuwe
regelgeving heeft met name gevolgen voor grote ondernemingen. Voor het MKB is voor de
nieuwe renteaftrekbeperking een ruime doelmatigheidsgrens is bedacht, rente tot 1.000.000
euro aftrekbaar. Een aantal van de bestaande renteaftrekbeperkingen wordt geschrapt. De
nu bestaande renteaftrekbeperking in het kader van uitholling van de belastinggrondslag /
winstdrainage blijft bestaan; hiervan heeft ook het MKB last.
Spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid vennootschapsbelasting
Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kunnen belastingplichtige vennootschappen
voor de vennootschapsbelasting worden 'gevoegd' in een fiscale eenheid. Ze worden dan
fiscaal behandeld als ware er sprake van één belastingplichtig lichaam.
Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat het feit dat sommige belastingplichtigen
(vanwege hun vestigingsplaats) dit regime niet kunnen benutten in strijd is met EG-recht. Als
reactie op genoemd arrest van het Europese Hof van Justitie heeft de staatssecretaris (met
terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017) spoedmaatregelen voorgesteld. Deze
spoedmaatregelen hebben tot gevolg dat voor de toepassing van een aantal wettelijke
bepalingen de fiscale eenheid moet worden weggedacht.
In de komende tijd moet veel tijd en aandacht worden besteed om te bezien welke gevolgen
de spoedmaatregelen voor u hebben en of eventuele nadelige consequenties te voorkomen
zijn.
Verhoging aanmerkelijk belangtarief
Naar verwachting gaat het aanmerkelijk belangtarief vanaf 2020 stapsgewijs omhoog.
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Naar verwachting wordt er geen overgangsmaatregel getroffen voor reeds binnen de
vennootschap voor de tariefsverhoging opgepotte reserves. Om die reden kan het mogelijk
slim zijn om nog vóór 2020 aanmerkelijk belangdividend uit te keren.
Btw
De belangrijkste wijziging per 1-1-2019 binnen de btw is de verhoging van het 6%-tarief tot
9%. Onder het lage btw-tarief vallen onder andere voeding en water. Maar ook
geneesmiddelen, boeken en kranten worden straks wat duurder. Net als een bezoekje aan
de kapper, de dierentuin of de fietsenmaker.
Omdat het kabinet vindt dat ondernemers al genoeg administratieve lasten hebben, worden
geen naheffingen opgelegd voor in 2018 verrichte betalingen voor prestaties verricht in 2019.
Kleine ondernemersregeling (KOR)
De kleine ondernemersregeling (KOR) wordt per 1 januari 2020 gemoderniseerd. Kleine
ondernemers met maximaal € 20.000 omzet in Nederland kunnen vanaf 1 januari 2020
kiezen voor een vrijstelling van omzetbelasting. Dit betekent dat hij geen btw in rekening
brengt aan zijn afnemers en dus ook geen btw meer mag vermelden op zijn facturen. Hij is
daarnaast ook ontheven van het doen van btw-aangiften en bijbehorende administratieve
verplichtingen. Daar staat tegenover dat deze ondernemer de btw die andere ondernemers
aan hem in rekening brengen niet in aftrek kan brengen. De regeling geldt alleen voor de
door hem in Nederland verrichte goederenleveringen en diensten. Het kabinet wil hiermee de
kleineondernemersregeling (KOR) vereenvoudigen voor bedrijven en de Belastingdienst. De
regeling gaat ook gelden voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s.
30%-regeling
De 30%-regeling geeft werkgevers de mogelijkheid om aan werknemers die vanuit het
buitenland worden geworven maximaal 30 procent van het loon belastingvrij te vergoeden.
De maximale looptijd van deze faciliteit wordt met ingang van 2019 verkort tot vijf jaren.

Vereenvoudigd belastingstelsel
Gelijktijdig met de Prinsjesdagstukken stuurt staatssecretaris Menno Snel van Financiën het
Belastingplan 2019 naar de Tweede Kamer. We verwachten daarin onder meer de
uitwerking te zien van een vereenvoudigd belastingstelsel.
In plaats van vier komen er twee belastingschijven: voor inkomens tot 68.507 euro komt er
een basistarief van 36,93 procent, voor inkomens boven die grens 49,5 procent.
Meer dan 95 procent van de huishoudens gaat er volgend jaar op vooruit, gemiddeld zo’n 1,5
procent. Werkenden gaan er het meest op vooruit (1,6 procent), gevolgd door
gepensioneerden (1,5 procent). Lage inkomens blijven achter met een koopkrachtstijging
van 0,9 procent.
Zorgpremie
De zorgpremie gaat gemiddeld tien euro omhoog in 2019. Het kabinet heeft de raming
vastgesteld op € 1.432 per jaar, € 124 meer dan in 2018. Werkgevers, gepensioneerden. en
zelfstandigen betalen in 2018 wat meer mee aan de zorg dan normaal. Dat wordt komend
jaar rechtgetrokken, waardoor premiebetalers wat meer moeten bijdragen.
Eigenwoningforfait
De Tweede Kamer heeft al ingestemd met de afschaffing van de wet-Hillen, een
belastingvoordeel voor huiseigenaren met een afgeloste hypotheek.
Wel zal meer duidelijk worden over de hoogte van het eigenwoningforfait, een percentage
waarmee de Belastingdienst het 'inkomen' uit een eigen huis berekent.
Leasefiets
De regels voor een fiets van de zaak worden eenvoudiger. Voor privégebruik van een
leasefiets (eigendom werkgever) moet de werknemer voortaan zeven procent van de waarde
bij het inkomen optellen.
Arbeidsgehandicapten
Het omstreden plan om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon is
van tafel. Het idee was om arbeidsgehandicapten minder te betalen, zodat er geld werd
bespaard en arbeidsgehandicapten goedkoper werden voor werkgevers.
Praktijkleren
Werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats aan een BBL1/2/3-leerling aanbieden, kunnen
komend schooljaar hiervoor maximaal € 2.500 ontvangen. Afgelopen schooljaar bedroeg dit
maximum nog € 2.700.
Hoofdpunten Miljoenennota 2019: prioriteiten
 Het dichtdraaien van de gaskraan kost de schatkist volgend jaar al 300 miljoen euro,
oplopend tot 1,5 miljard euro in 2023. Verder trekt het kabinet volgend jaar 100 miljoen
euro extra uit voor ondersteuning van de regio Groningen.
 De douane en de voedsel- en warenautoriteit NVWA krijgen 92 miljoen euro extra ter
voorbereiding op de brexit
 De oprichting van het ministerie van Landbouw kost 63 miljoen euro.
 Overige extra investeringen:
- Onderwijs, onderzoek en innovatie 1,9 miljard
- Defensie 1,2 miljard
- Infrastructuur 1 miljard
- Veiligheid 0,5 miljard

