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Belastingplannen 2019 
 
 
Dit jaar hebben wij er weer voor gekozen om de belastingplannen die met Prinsjesdag gepresenteerd 
zijn puntsgewijs op een rij te zetten voor u. Het gaat om de belangrijkste wijzigingen. 
De wijzigingen zijn zoveel mogelijk per belastingsoort weergegeven. 
 
Inkomstenbelasting 

 In het jaar 2021 komt er voor de Inkomstenbelasting een 2 schijven tarief.  
Daartegenover geldt voor aftrekposten in het jaar 2023 uiteindelijk maximaal 37,05%! 
Plan dus tijdig uw aftrekposten de komende jaren.  

 Voor de woningen > € 1.060.000 wordt eigen woningforfait 2,35% (x 50% = 1,175% belasting!).  
 De Energie Investeringsaftrek (EIA), de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige 

afschrijving milieu Investeringen (Vamil) blijven komende 5 jaar bestaan. Milieu vriendelijk 
investeren wordt fiscaal dus nog beloond. EIA wordt wel maximaal 45% (in plaats van nu 54%).  

 Box 2 gaat niet naar 28% maar in het jaar 2021 naar 26,9%. In het jaar 2020 naar 26,25%.  
 Er komt een beperking op rekening-courant schulden voor de DGA met hun eigen BV.  

Deze worden belast in box 2 voor zover meer dan € 500.000. Het gaat hierbij om een hoofdsom 
en niet om de rente. Ingangsdatum 2020 of 2022. De verwachting is dat het zal gaan om 
ongedekte Rekening-Courantschulden. Dus niet als uw lening eigen woning heeft verstrekt aan u 
zelf vanuit de BV. Wat dat betreft verandert er eigenlijk niet veel, want inspecteurs zijn nu al alert. 
Alleen dan is er wetgeving. 

 
Vennootschapsbelasting  

 Het tarief vennootschapsbelasting boven € 200.000 daalt iets minder sterk in verband met de 
afschaffing van de dividend belasting.  
Het tarief wordt uiteindelijk in 2021 22,25%.  
Het lage tarief wordt 16% en dus is er 6,25% verschil! Wellicht moet u een fiscale eenheid voor 
de Vennootschapsbelasting opheffen. 

 Binnen de vennootschapsbelasting mag je niet langer meer afschrijven onder WOZ-waarde, ook 
voor bedrijfsgebouwen die in eigen gebruik zijn. 

 Voorwaartse verliesverrekening wordt beperkt tot 6 jaar (in plaats van 9 jaar).  
 
Loonbelasting  

 De 30% regeling is beperkt naar 5 jaar in plaats van 8 jaar.  
Er is geen overgangsrecht! Dus je 8 jaar kan opeens ingeperkt worden.  

 De Vrijwilligersregeling onbelaste vergoeding is verhoogd naar € 1.700. 
 Fietsen en e-bikes van de zaak krijgen een bijtelling van 7% over de adviesprijs.  

 
Omzetbelasting  

 Het lage tarief omzetbelasting gaat in 2019 naar 9%. 
Houdt hier rekening mee met uw boekhouding en administratie. 
Werkt u voor consumenten? Denk om uw offertes die u nu gaat uitbrengen voor volgend jaar.  
Maar ook diensten die nu betaald worden en volgend jaar geleverd worden.  

 De Kleineondernemersregeling (KOR) gaat ook gelden voor BV’s en Stichtingen indien zij een 
jaaromzet lager dan € 20.000 hebben.  
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Bronbelasting  

 Deze kennen we al: de dividendbelasting wordt afgeschaft.  
Let op: de DGA houdt wel de heffing en zal de aanslag voortaan volledig in privé via de 
inkomstenbelasting moeten voldoen. 

 Er komen Royalty’s heffingen indien deze betaald worden aan landen met tarief lager dan 7%.  
 
 
Overige maatregelen  

 Als aangifte inkomstenbelasting voor 1 mei is ingediend, betaalt u geen belastingrente als aanslag 
conform de aangifte is en toch opgelegd wordt na 1 juli.  

 De Energiebelasting op aardgas gaat omhoog.  
Gemiddelde huishoudens zijn ca € 180,- per jaar meer kwijt.  

 De eurovignetten voor minder schone vrachtauto’s worden duurder.  
 
 
Heeft u vragen over deze maatregelen, neemt u gerust contact met ons op. 
 
 


