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Tijdens Prinsjesdag is gisteren het Belastingplan 2019 bij de
Tweede Kamer ingediend. Enkele van de belangrijkste
voorgestelde fiscale maatregelen zijn de volgende:
Inkomstenbelasting Box 1:
• Er wordt geleidelijk een tweeschijvenstelsel ingevoerd,
met een basistarief in 2021 van 37,05% en een toptarief
van 49,5%.
• Het beginpunt van de hoogste tariefschijf (€ 68.507 in
2018) wordt bevroren tot en met 2021.
• Het tarief waartegen aftrekbare kosten m.b.t. de eigen
woning in aanmerking worden genomen, wordt versneld
afgebouwd. Vanaf 2020 bedraagt de afbouw 3% per
jaar. Per 2023 wordt het beoogde aftrektarief van
37,05% bereikt.
• Dezelfde maatregel gaat gelden voor aftrekposten zoals
de ondernemersaftrek (waaronder de
zelfstandigenaftrek), de MKB-winstvrijstelling, de
terbeschikkingstellingsvrijstelling, de aftrek voor
specifieke zorgkosten, alimentatieverplichtingen, aftrek
van scholingsuitgaven en de giftenaftrek.
• Het percentage van het eigenwoningforfait wordt
verlaagd in drie stappen van elk 0,05%-punt in de jaren
2020, 2021 en 2023.
• De energie-investeringsaftrek wordt verlaagd van 54,5%
naar 45% in 2019. Deze aftrek als ook de Milieuinvesteringsaftrek en de willekeurige afschrijving
milieu-investeringen worden gecontinueerd tot 2024.
• Het arrest van de Hoge Raad van 14 juli 2017 over de
conserverende aanslag die bij emigratie wordt opgelegd
wordt in de wet opgenomen. De Hoge Raad oordeelde
dat het in de heffing betrekken van uitgaven voor
lijfrenteaanspraken gedaan vóór 1 januari 1992 of in de
periode 1 januari 2001 tot en met 15 juli 2009 en
aanspraken en bijdragen ingevolge een pensioenregeling
die vóór 16 juli 2009 niet tot het loon zijn gerekend, in
strijd is met de goede verdragstrouw. In de wet wordt
deze compartimentering nu vastgelegd.

Inkomstenbelasting Box 2:
• Het tarief in Box 2 wordt verhoogd, maar minder dan in
eerste instantie aangekondigd: namelijk naar 26,25% in
2020 en 26,9% in 2021 (i.p.v. 28,5%). Er komt geen
overgangsregeling voor winsten die vóór 2020 zijn
behaald, maar pas in 2020 of later worden uitgekeerd.
• De voorwaartse verliesverrekening in Box 2 wordt
verkort naar negen naar zes jaar.
• Schuldverhoudingen van Dga’s met hun eigen B.V.
boven de € 500.000 worden belast in Box 2. Het is nog
onduidelijk hoe deze heffing er precies gaat uitzien,
want deze maatregel is nog niet verder uitgewerkt. Wel
wordt in de Miljoenennota specifiek gesproken over
rekening courantschulden en niet over leningen tussen
de Dga en zijn B.V. Waarschijnlijk gaat de maatregel in
vanaf 2020, maar ook dat is nog niet zeker. Het kabinet
heeft wel aangegeven dat ze komend jaar al een
opbrengst van € 1.8 miljard verwachten vanwege een
anticipatie-effect, doordat Dga’s extra loon of dividend
uitkeren om de nieuwe maatregel voor te zijn.
Inkomstenbelasting Box 3:
• Het heffingvrije vermogen in Box 3 wordt € 30.360 per
persoon in 2019.
• De forfaitair rendementspercentages in Box 3 worden in
2019 enigszins lager dan in 2018, omdat het tarief van
de spaarrente afgelopen jaar verder is gedaald.
Inkomstenbelasting algemeen:
• De arbeidskorting wordt verhoogd bij een inkomen
tussen € 20.000 en € 60.000.
• Het maximum van de algemene heffingskorting wordt
geleidelijk verhoogd met € 358.
• De ouderenkorting wordt verhoogd met € 160.
• De kinderbijslag, de kinderopvangtoeslag en het
kindgebondenbudget gaan omhoog.
• Niet-kwalificerende buitenlands belastingplichtigen die
inwoner zijn van de EU, EER of de BES-eilanden
hebben in voorkomende gevallen steeds recht op het
belastingdeel van de arbeidskorting en van de
inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Loonbelasting:
• Eerder is al aangekondigd dat de maximale looptijd van
de 30%-regeling per 2019 verkort wordt van acht naar
vijf jaar. Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande
gevallen.
• Er wordt geen overgangsrecht ingevoerd bij de
verkorting van de 30%-regeling. Enige tegemoetkoming
is dat schoolgeld voor internationale scholen voor
schooljaar 2018/2019 dat na 1 januari wordt vergoed,
onbelast mag blijven als die vergoeding plaatsvindt
binnen de oorspronkelijke looptijd van de regeling.
• De bijtelling voor het privé voordeel van de (elektrische)
fiets van de zaak wordt 7% van de nieuwwaarde van de
fiets per 2020.
• De onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt verhoogd
met € 200 naar € 1.700.
Vennootschapsbelasting:
• Het tarief wordt voor winsten tot € 200.000 wordt in
stappen verlaagd van 20% naar 16%. Het tarief voor
winsten boven € 200.000 wordt ook verlaagd, maar
minder dan in eerste instantie aangekondigd. Dit wordt
22,25% in 2021 in plaats van 21%.
• De dividendbelasting wordt afgeschaft met ingang van 1
januari 2020.
• Er wordt een bronbelasting ingevoerd op
dividenduitkeringen binnen concernverband aan
lichamen gevestigd in landen met een laag
winstbelastingtarief en bij misbruiksituaties.
• Per 2021 komt er een nieuwe bronbelasting op uitgaande
royalty’s en rentebetalingen naar landen met een laag
winstbelastingtarief en in misbruiksituaties.
• De voorwaartse verliesverrekening wordt beperkt van
negen naar zes jaar.
• Op gebouwen in eigen gebruik mag tot maximaal de
WOZ-waarde worden afgeschreven (is nu tot 50% van
de WOZ-waarde).
• Als de zetel van een onderneming vanaf 2019 naar het
buitenland wordt verplaatst, dient een eventuele
Nederlandse exitheffing in vijfjaarlijkse termijnen te
worden voldaan.

Overige maatregelen:
• Het verlaagde Btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar
9% per 1 januari 2019.
• De kleine ondernemersregeling in de Btw wordt per
2020 gemoderniseerd.
• De verhuurderheffing wordt structureel verlaagd met
0,03%-punt.
• Er wordt geen belastingrente meer in rekening gebracht
als de aangifte inkomstenbelasting is ingediend voor 1
mei en de aanslag conform die aangifte wordt opgelegd.
Hetzelfde geldt voor voorlopige aanslagen of aangiftes
erfbelasting.

