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Het nieuwe kabinet heeft veel wijzigingen op fiscaal gebied
voorgesteld. Deze plannen zullen grotendeels vanaf 2019 in
werking treden. Enkele van de belangrijkste fiscale
maatregelen zijn de volgende:
Inkomstenbelasting
• Er blijven nog twee tarieven over. Een laag tarief van
36,93% voor inkomen tot en met € 68.600 en een hoog
tarief van 49,5% voor inkomen daarboven.
• Het tarief waartegen hypotheekrente in aftrek wordt
gebracht, wordt in vier jaar met 3%-punt afgebouwd:
46% in 2020, 43% in 2021, 40% in 2022 en 37% in
2023.
• Ook het tarief waartegen de zelfstandigenaftrek
aftrekbaar is wordt in dezelfde stappen beperkt.
• Het eigenwoningforfait wordt met 0,15% verlaagd vanaf
2020.
• De regeling ‘geen of beperkte eigen woningschuld’ (Wet
Hillen) wordt vanaf 2019 in 30 jaar stapsgewijs
afgebouwd. Daardoor moet uiteindelijk ook belasting
betaald worden over een afgeloste eigen woning.
• Het tarief in Box 2 (aanmerkelijk belangheffing) is nu
25% en gaat via 27,3% in 2020 omhoog naar 28,5% in
2021.
• Het vrijgestelde bedrag in Box 3 (vermogensrendementsheffing) wordt verhoogd van € 25.000 naar
€ 30.000 per persoon. Bovendien zal sneller worden
aangesloten op het werkelijke rendement.
• Verhoging van de algemene heffingskorting met ± € 350
en van de arbeidskorting met ± € 365. De
ouderenkorting wordt verhoogd met € 160, met
geleidelijke inkomensafhankelijke afbouw.
Vennootschapsbelasting
• De tarieven in de Vpb. (nu 25% en 20% tot € 200.000)
gaan in stappen omlaag naar 21% en 16% in 2021.
• De verlenging van de eerste tariefschijf van € 200.000
naar € 350.000 (aangekondigd per 1 januari 2018) wordt
teruggedraaid.
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De dividendbelasting wordt afgeschaft.
Er wordt een bronbelasting op rente- en royaltystromen
naar laagbelaste landen ingevoerd.
Beperking van de renteaftrek: het saldo van
verschuldigde en ontvangen rente boven een drempel
van € 1 miljoen is aftrekbaar tot maximaal 30% van het
brutobedrijfsresultaat.
Een verkorting van de voorwaartse verliesverrekening
van 9 jaar naar 6 jaar.
Een beperking van de afschrijving van gebouwen in
eigen gebruikt van 50% van de WOZ-waarde naar 100%
van de WOZ-waarde.
Het tarief van de innovatiebox wordt verhoogd van 5%
naar 7%.

Overige belastingen
• Verhoging van het lage Btw-tarief van 6% naar 9%.
• Verkorting van de looptijd voor de 30%-regeling naar 5
jaar.
• Verruiming van de onbelaste vrijwilligersvergoeding
naar € 1.700 per jaar.
• Vervanging van de Wet DBA:
a. Zzp’ers met een laag tarief en een
overeenkomst van meer dan 3 maanden zijn
altijd in dienstbetrekking.
b. Zzp’ers met een tarief boven € 75 en een
overeenkomst van minder dan één jaar kunnen
ervoor kiezen niet onder de loonbelasting en
werknemersverzekeringen te vallen.
c. Voor zzp’ers die tussen deze twee categorieën
vallen, wordt een opdrachtgeversverklaring
ingevoerd. Hiermee krijgt een opdrachtgever
zekerheid vooraf van vrijwaring van
loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.
• Een hogere belasting op het storten en verbranden van
afval.
• Een kilometerheffing voor vrachtverkeer.

