
Prinsjesdag 2019

18 / 09 / 2019

Auteur: Robert Brinks 

(belastingadviseur)



Programma

1. Behandeling op hoofdlijnen van de belangrijkste fiscale wijzigingen die op 
Prinsjesdag zijn aangekondigd. 

2. Plus aantal wijzigingen die al eerder waren aangekondigd (of uitgelekt). 

3. Vragen? Crop ze niet op maar stel ze gerust meteen. 



Nieuw: Designated survivor



Nieuw: Designated survivor

Verschil met de VS: Wij vertellen wie het is en waar hij zich precies bevindt..



Nieuw: Ook onze Koning krijgt er 
een baard van



Nieuw: Ook onze Koning krijgt er 
een baard van

In diverse media: 

“Vooralsnog worden postzegels en staatsportretten niet aangepast”



Tarief vennootschapsbelasting

Het hoge Vpb-tarief daalt volgend jaar minder of niet. 

Het eerdere plan om het tarief volgend jaar te verlagen van 25% (voor 
winsten boven € 200.000) naar 22,55% en het jaar erna naar 20,5% gaat in 
ieder geval niet door. 

Het lage tarief daalt volgend jaar wel van 19% naar 16,5%.



Tarief Box I inkomstenbelasting

Het tarief van de eerste schijf van box 1 stijgt van 36,65% naar 37,05%. 

Het tarief van schijf 2 en 3 daalt van 38,1% naar 37,8%. 

Het toptarief van schijf 4 daalt van 51,75% naar 50,5%. Let wel: 
hypotheekrente kan al enige jaren niet meer tegen dit tarief in aftrek worden 
gebracht. 



Aftrekposten in de IB naar 46%

De aftrek van hypotheekrente daalt in 2020 verder naar maximaal 46%. 

Dit geldt ook voor vrijwel alle andere aftrekposten, zoals de 
zelfstandigenaftrek, zorgkosten en giften. 

In 2023 zijn deze aftrekposten nog maar verrekenbaar tegen maximaal 
37,05%.



Bijtelling elektrische auto omhoog

De bijtelling voor de elektrische auto stijgt naar 8% over de eerste € 45.000 
van de cataloguswaarde, over het meerdere bedraagt de bijtelling volgend 
jaar 22%.

De jaren erna wordt de bijtelling zelfs nog hoger.

(Sinds 1 januari 2019 is het bijtellingspercentage voor privégebruik van een 
nieuwe volledig elektrische waterstofauto 4%.)



Stijging tarief Box II

Het tarief van box 2 stijgt in 2020 van 25% naar 26,25% en in 2021 naar 
26,9%. 

Dit tarief geldt voor voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals uitgekeerd 
dividend.



Verhoging vrije ruimte 
werkkostenregleing

De vrije ruimte van de werkkostenregeling stijgt van 1,2% naar 1,7% van de 
loonsom voor de eerste € 400.000 van de loonsom. 

Dit betekent dus een verhoging van de vrije ruimte van maximaal € 2.000.



Stijging tarief innovatiebox

Innovatieve activiteiten worden momenteel, onder voorwaarden, belast 
tegen 7%. Dit tarief stijgt volgend jaar naar 9%.



Leasefiets

Werkgevers die hun personeel een fiets ter beschikking stellen voor woon-
werkverkeer, hoeven hiervoor slechts een bijtelling van 7% van de 
adviesprijs op het loon in rekening te brengen. 

Hetzelfde geldt voor ondernemers in de inkomstenbelasting.



Daling eigenwoningforfait

De fiscale bijtelling voor de eigen woning daalt voor de meeste woningen 
volgend jaar van 0,65% naar 0,6%. 

Door de waardestijging van woningen zal dit echter voor de meeste 
woningen per saldo geen lagere bijtelling in box 1 opleveren.



Nieuwe Box III heffing

Huidige regeling:

Vermogen (bezittingen min schulden):

Minder dan heffingvrij vermogen € 30.846: geen box 3

Meer dan heffingvrij vermogen € 30.846: wel box 3 (over het vermogen voor 
zover meer dan € 30.846)



Nieuwe Box III heffing

Huidige regeling:

Forfaitair rendement over rendementsgrondslag (vermogen min heffingvrij 
vermogen € 30.846):

a) van € 0 t/m € 72.797: 1,80%
b) van € 72.797 t/m € 1.005.572: 4,22%
c) meer dan € 1.005.572: 5,33%

a + b + c = rendement box 3



Nieuwe Box III heffing

Huidige regeling:

Belastingheffing van 30%



Nieuwe Box III heffing

Nieuwe regeling:

Minder dan drempel van € 30.846: geen box 3 heffing

Meer dan drempel van € 30.846: wel box 3 (over het volledige vermogen)



Nieuwe Box III heffing

Nieuwe regeling:

Forfaitair rendement over vermogen:

a) waarde van al het spaargeld: 0,09%
b) waarde overige bezittingen: 5,33%
c) waarde schulden: 3,03%

a + b – c = inkomen box 3



Nieuwe Box III heffing

Nieuwe regeling:

Samenvattend:

- Belastingheffing van 33% i.p.v. 30%.

- Spaarders worden ontzien.

- Belastingheffing afhankelijk van type vermogen. 



Box 3 



Nieuwe Box III heffing

Belangrijkste consequentie:

Verhuur onroerend goed wordt veel zwaarder belast. Zeker wanneer 
onroerend goed met lening is gefinancierd. 

Lening kan immers niet meer rechtstreeks in de grondslag tegen de 
bezittingen worden afgezet, maar wordt slechts tegen 3,03% in aanmerking 
genomen – en de beleggingen of het onroerend goed tegen 5,33%.



Beperking 
liquidatieverliesverrekening

Materiële beperking: Beperking tot liquidaties van dochtermaatschappijen, 
waarin de moeder een kwalificerend belang houdt (> 25%)

Territoriale beperking: Alleen dochters binnen EU/EER

Temporele beperking: Beperking van de mogelijkheid tot langdurig uitstel 
van het aftrekken van een liquidatieverlies. 

De eerste twee beperkingen geleden alleen bij een liquidatieverlies van 
meer dan 1 miljoen euro.



BTW kleine ondernemersregeling

Huidige regeling:

Voor natuurlijke personen: totaal af te dragen BTW over een jaar minder dan 
€ 1.883? Dan vermindering van af te dragen BTW.

Bij € 1.345 of minder, helemaal geen BTW af te dragen. 

Let op: werkt door naar IB aangifte.



BTW kleine ondernemersregeling

Nieuwe regeling (per 1 januari 2020):

Niet alleen voor natuurlijke personen maar ook voor rechtspersonen. 

Hangt af van omzet, grens ligt bij € 20.000. 

Zolang je onder die grens blijft: geen BTW aftrek, geen BTW berekenen, 
enz.



BTW kleine ondernemersregeling

Nieuwe regeling (per 1 januari 2020):

Uiterlijk 20 november a.s. melden als je de nieuwe kleine 
ondernemersregeling wilt toepassen per 1 januari aanstaande.

Per geval bekijken of meedoen handig is. Ook kosten boekhouder spelen 
hierbij een rol.



BTW kleine ondernemersregeling

Nieuwe regeling (per 1 januari 2020):

Voorbeeld: fietsenmaker

Omzet € 15.000 tegen verlaagd tarief. Kosten euro 10.000 tegen verhoogd 
tarief. 

Af te dragen BTW = € 1.350

Terug te vragen BTW = € 2.100

Per saldo terug te vragen: € 750. Dus beter niet meedoen. 


