Nieuwsbrief Prinsjesdag 2019
Tweede Kamer 17 september 2019
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:
• Eerder is besloten om een tweeschijvenstelsel in te
voeren per 2021. Dit wordt nu versneld gedaan per
2020, met een toptarief van 49,5%.
• Het box 2-tarief gaat omhoog naar 26,25 procent. In
2021 wordt het box 2-tarief 26,9 procent.
• Eerder is ook al besloten om het tarief waartegen vele
aftrekposten zoals de ondernemersaftrek (waaronder de
zelfstandigenaftrek), de MKB-winstvrijstelling, de
terbeschikkingstellingsvrijstelling, de aftrek voor
specifieke zorgkosten, alimentatieverplichtingen, aftrek
van scholingsuitgaven en de giftenaftrek versneld af te
bouwen. Dit betekent een maximaal aftrektarief in 2020
van 46%.
• De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 negen jaar lang
met € 250 verlaagd tot € 5.000 in 2028.
• De bijtelling voor de elektrische auto gaat de komende
jaren in stappen omhoog. Hierdoor zal in 2026 voor
nieuwe elektrische auto’s het algemene
bijtellingspercentage van 22% gaan gelden. Het lage
bijtellingspercentage, dat nu nog 4% bedraagt, gaat de
komende jaren in stappen omhoog. In 2020 stijgt het
bijtellingspercentage naar 8%, in 2021 naar 12% en voor
de jaren 2022 tot en met 2024 wordt het 16%. In 2025
gaat het naar 17% en tenslotte is in 2026 het percentage
gelijk aan dat van alle andere auto’s en bedraagt 22%.
Daarnaast wijzigt de komende jaren het deel van de
cataloguswaarde waarop de korting van toepassing is (de
zogenoemde cap). Op dit moment bedraagt die cap
€ 50.000. Is de cataloguswaarde van de elektrische auto
meer dan € 50.000, dan geldt daarboven het algemene
bijtellingspercentage van 22%. In 2020 gaat deze cap
naar € 45.000. Vanaf 2021 daalt de cap naar € 40.000 en
blijft voor de jaren daarna gelijk. In 2026 verdwijnt de
cap, omdat die niet langer nodig is.
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De heffingskortingen gaan de komende jaren verder
omhoog dan gepland. De maximale algemene
heffingskorting komt daardoor voor 2020 uit op € 2.711,
in 2021 komt daar nog € 90 bij.
De maximale arbeidskorting gaat de komende drie jaren
in drie stappen € 285 extra omhoog. In 2020 gaat de
maximale korting omhoog van € 3.399 naar € 3.819. Per
2021 komt daar nog eens € 324 bij en daarmee komt de
maximale arbeidskorting voor dat jaar uit op € 4.143.
De fiscale aftrekpost voor scholingskosten blijft in ieder
geval nog een jaar bestaan en zal waarschijnlijk per
2021 worden vervangen door de subsidieregeling STAPbudget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie) voor
natuurlijke personen met een band met de Nederlandse
arbeidsmarkt. De definitieve datum van vervanging
wordt later vastgesteld.
Het wetsvoorstel Excessief lenen bij eigen vennootschap
maakt geen onderdeel uit van het Pakket Belastingplan
2020 maar is nu aangekondigd voor het najaar 2019.
Ook de aanpassing van de Box 3-hefffing, om deze meer
te laten aansluiten bij de werkelijke spaarrendementen,
maakt geen onderdeel uit van dit belastingplan. Het
wetsvoorstel wordt rond de zomer van 2020 verwacht.

Loonbelasting:
• Per 1 januari 2020 komt er een forfaitaire bijtelling voor
terbeschikkinggestelde fietsen. Werkgevers tellen vanaf
die datum 7% van de waarde van een ter beschikking
gestelde fiets bij het loon van de werknemer. De
werkgever kan de fiets ook vergoeden of verstrekken
aan de werknemer. De werkgever moet de waarde van
de fiets dan bij het loon tellen, als eindheffingsloon in de
vrije ruimte onderbrengen of bruteren. Een ander
alternatief is een renteloze lening voor de aanschaf van
de fiets die de werknemer bijvoorbeeld aflost met zijn
onbelaste reiskostenvergoeding.
• De werkkostenregeling in de loonbelasting wordt
verruimd. Het bedrag van de vrije ruimte neemt toe van
1,2% tot 1,7% van de fiscale loonsom tot € 400.000 plus
1,2% van het restant daarboven.

Vennootschapsbelasting:
• In tegenstelling tot wat eerder is overeengekomen wordt
het tarief voor de vennootschapsbelasting voor winsten
vanaf € 200.000 niet verlaagd maar blijft het 25%. Ook
vanaf 2021 daalt het tarief minder snel: naar 21,7% in
plaats van 20,5%. De verdere verlaging van het tarief
voor winsten tot € 200.000 gaat wél door. Dat komt in
2021 uit op 15%.
• Het kabinet pakt belastingontwijking door geldstromen
via Nederland naar belastingparadijzen verder aan door
het invoeren van een bronbelasting op rente en royalty’s.
Deze bronbelasting is even hoog als het tarief van de
vennootschapsbelasting. De nieuwe bronbelasting op
uitgaande royalty’s en rentebetalingen wordt naar landen
met een laag winstbelastingtarief en in misbruiksituaties
ingevoerd per 2021.
• Het effectieve tarief voor de innovatiebox wordt per
2021 verhoogd van 7% naar 9%.
• De liquidatie- en stakingswinstverliesregeling wordt
aangepast. De mogelijkheid wordt beperkt om verliezen
in aftrek te brengen die het gevolg zijn van de
ontbinding van een dochtervennootschap of van het
staken van een bedrijfsactiviteit in het buitenland.
• De regeling voor technisch aanmerkelijk belang (AB) in
de vennootschapsbelasting wordt gewijzigd. In situaties
waarin een buitenlands lichaam met een AB in een
Nederlands lichaam voldoet aan de substance-eisen, kan
de inspecteur nog steeds aannemelijk maken dat sprake
is van misbruik. Hij kan dan vennootschapsbelasting
heffen over dividenden en vervreemdingswinsten. Als
het buitenlandse lichaam niet voldoet aan de
Nederlandse substance-eisen, kan het toch aannemelijk
maken dat geen sprake is van misbruik. In beide
gevallen kunnen de belastingdienst en de
belastingplichtige zich beroepen op de indicatoren van
misbruik die door het Europese Hof van Justitie zijn
gegeven in de zogenoemde “Deense Beneficial
Ownership”-arresten.

Overige maatregelen:
• Ook in de motorrijtuigenbelasting worden de voordelen
voor elektrische auto’s afgebouwd. De korting is tot
2024 100%, in 2025 75% en vanaf 2026 0%. De BPM is
tot 2024 nul euro, maar vanaf 2025 € 360.
• Het was al bekend dat de kleine ondernemersregeling
(KOR) in de Btw wordt aangepast. Dit gebeurt per 2020.
De nieuwe KOR kan worden toegepast door zowel
natuurlijke personen als rechtspersonen. Vanaf 2020 zal
de omzet bepalend zijn voor de (eventuele) toepassing
van de KOR met een omzetgrens van € 20.000.
Ondernemers die onder deze grens blijven, zijn geen
Btw verschuldigd en hoeven geen Btw-aangifte te doen.
• Voor elektronische uitgaven zoals boeken, kranten en
tijdschriften gaat het verlaagde Btw-tarief gelden.
• Het algemene tarief in de overdrachtsbelasting van 6
procent geldt voor alle onroerende zaken behalve
woningen. Dit tarief wordt verhoogd tot 7 procent, de
ingangsdatum is nog onduidelijk. Het verlaagde tarief
van 2 procent voor de verkrijging van woningen wordt
niet aangepast.
• Voor de invulling van de definitie van het begrip vaste
inrichting in de inkomstenbelasting, de loonbelasting en
de vennootschapsbelasting zal worden aangesloten bij de
definitie in het van toepassing zijnde belastingverdrag.
• De boetevrije inkeerregeling wordt uitgesloten voor
inkomen uit aanmerking belang. Ook wordt inkomen uit
sparen en beleggen dat binnen respectievelijk buiten
Nederland is opgekomen, voortaan gelijk behandeld en
in zijn geheel uitgesloten van de boetevrije
inkeerregeling.
• In de strijd tegen belastingontduiking wordt voorgesteld
om bepaalde onherroepelijk geworden vergrijpboeten
die aan beroepsbeoefenaars (zoals belastingadviseurs)
op grond van medeplegen zijn opgelegd, openbaar te
maken. De medeplegende beroepsbeoefenaar kan zowel
een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.

