Speciaal voor u:
De belangrijkste fiscale wijzigingen uit het Belastingplan 2019
Omzetbelasting
-

Verlaagde BTW-tarief naar 9%
Per 1 januari 2019 gaat het verlaagde BTW-tarief van 6% naar 9%. Dit geldt bijvoorbeeld voor
levensmiddelen, sportbeoefening, recreatie, vervoer en boeken.

-

BTW: Modernisering kleine ondernemersregeling (KOR)
Vanaf 1 januari 2020 wordt de KOR gemoderniseerd. Vanaf die datum kunnen alle ondernemers
met een omzet van maximaal € 20.000 kiezen voor vrijstelling van omzetbelasting, en de daarbij
horende administratieve verplichtingen. Dit geldt overigens alleen als deze prestaties in Nederland
worden verricht.

Inkomstenbelasting
-

Invoering tweeschijvenstelsel inkomstenbelasting:
Met ingang van 2021 kent de inkomstenbelasting twee tarieven: een basistarief en een toptarief.
Nu kennen we nog 4 tariefschijven. In de komende jaren wordt naar twee schijven toegewerkt,
waarbij het laagste tarief iets stijgt, terwijl de 2e en 3e tarief fors daalt. Als volgt:

e

1 schijf
2e schijf
3e schijf
4e schijf

inkomensgrens
20.384
34.300
68.507

2018
36,55%
40,85%
40,85%
51,95%

2019
36,65%
38,10%
38,10%
51,75%

2020

2021

nog niet bekend
nog niet bekend

37,05%

nog niet bekend
nog niet bekend

49,50%

BV: Vennootschapsbelasting en dividendbelasting
-

Verlaging vennootschapsbelasting
Het vennootschapsbelastingtarief voor MKB-ondernemingen gaat dalen van 20% naar 19% in 2019,
17,5% in 2020 en 16% in 2021. Boven de € 200.000 daalt het tarief van 25% naar 24,3% in 2019 en
22,25% in 2021.

-

AB-tarief in box 2 gaat stijgen
Het AB-tarief (dividendbelasting voor DGA’s) blijft in 2018 en 2019 25%, maar gaat daarna stijgen
naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021. Deze stijging is behoudender dan aangekondigd in het
regeerakkoord.

-

Afschaffing dividendbelasting
De dividendbelasting wordt - ondanks alle ophef - afgeschaft. Voor een DGA betekent dat het
volgende: U betaalt het AB-tarief geheel via uw aangifte inkomstenbelasting, en niet meer deels via
de zaak (15%) en deels via uw privé-aangifte (10%).
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DGA: Lenen van je eigen BV
-

Schuldenbeperking DGA bij eigen BV
Leningen en schulden die DGA’s hebben bij hun eigen BV (zoals hypotheekleningen, rekeningencourant, etc) boven € 500.000 wil men gaan belasten tegen AB-tarief (25%). Op deze wijze wil men
grote schuldverhoudingen en belastinguitstel ontmoedigen.

Eigen woning en hypotheekrenteaftrek
-

Afschaffen aftrek wegens geringe eigen woningschuld (Wet Hillen)
Heeft u wel een eigen woning, maar geen of een geringe eigen woningschuld? Dan zou u voor het
eigen woningbezit inkomstenbelasting moeten betalen, over het eigenwoningforfait. Wet Hillen
voorkwam dit. Vanaf 2019 wordt deze maatregel met 3,33% per jaar afgeschaft. Stel dat uw huis
helemaal is afgelost en een WOZ-waarde heeft van € 400.000, dan gaat u over in 2019 over € 93
belasting betalen (= 3,33% van 7% van € 400.000), en in 2020 over € 186.

-

Aftrekbeperking hypotheekrenteaftrek
Hypotheekrenteaftrek is mogelijk boven het bedrag van het Eigen woningforfait. De
hypotheekrenteaftrek wordt jaarlijks met 0,5% beperkt. In 2019 is maximaal 49% aftrekbaar. Vanaf
2020 wordt de aftrekbeperking versneld: 3% per jaar. Dat betekent dat de maximale aftrekbaarheid
in 2020 46% bedraagt, totdat in 2022 de hypotheekrenteaftrek maximaal 37,05% bedraagt, het dan
geldende basistarief.

Overige
-

7% bijtelling fiets van de zaak
Voor het privégebruik van de zakelijke (elektrische) fiets wordt vanaf 1 januari 2020 7% van de
consumentenadviesprijs aangemerkt als bijtelling. Bij een fiets van € 2.000 komt dit neer op een
bijtelling van € 58 per jaar, ofwel € 4,80 per maand.

-

‘Tesla’ taks per 1 januari 2019
Voor het privégebruik van de zakelijke elektrische auto bij ingebruikname na 1 januari 2019 geldt
het verlaagde bijtellingspercentage van 4% slechts voor cataloguswaarden tot € 50.000. Daarboven
geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%. Aanschaf van een elektrische auto van € 120.000
in 2018, leidt tot een bijtelling van € 400 voor de komende 5 jaar, bij aanschaf in 2019 is dat jaarlijks
€ 1.450.

Bovenstaande wijzigingen zijn ontleend uit het Belastingplan 2019. De opsomming is niet limitatief.
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