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Prinsjesdag 2019Prinsjesdag 2019Prinsjesdag 2019Prinsjesdag 2019: overzicht fiscale maatregelen: overzicht fiscale maatregelen: overzicht fiscale maatregelen: overzicht fiscale maatregelen    
 

Op dinsdag 17 september j.l. bood minister van financiën Wopke Hoekstra de miljoenennota aan aan 

het parlement. Hierin staan de plannen van het kabinet voor het begrotingsjaar 2020. Uit deze 

plannen hebben wij een selectie van relevante maatregelen gemaakt voor MKB-ondernemers. Alle 

genoemde maatregelen gaan in per 2020, tenzij anders vermeld. Tevens zijn belangrijke maatregelen 

vermeld die niet uit dit Belastingplan komen, maar wel ingaan per 2020. 

INKOMSTENBELASTINGINKOMSTENBELASTINGINKOMSTENBELASTINGINKOMSTENBELASTING    

Tarief box 1Tarief box 1Tarief box 1Tarief box 1    

Het inkomstenbelastingtarief wordt per 2020 versneld beperkt tot twee belastingschijven. Tot een 

bedrag van € 68.507 betaal je straks 37,35% belasting. Daarboven is men 49,5% belasting 

verschuldigd. 

Geleidelijke verGeleidelijke verGeleidelijke verGeleidelijke verlaging zelfstandigenaftreklaging zelfstandigenaftreklaging zelfstandigenaftreklaging zelfstandigenaftrek    

De zelfstandigenaftrek wordt in negen jaarlijkse stappen afgebouwd van € 7.280 tot € 5.000. Jaarlijks 

wordt deze met € 250 afgebouwd, met een laatste stap van € 280. De verwachting bestaat dat dit 

uiteindelijk versneld gaat plaatsvinden. 

Eigenwoningforfait en hypotheekrenteaftrekEigenwoningforfait en hypotheekrenteaftrekEigenwoningforfait en hypotheekrenteaftrekEigenwoningforfait en hypotheekrenteaftrek    

Het eigenwoningforfait zal tot en met 2023 stapsgewijs verlaagd worden tot 0,45% van de WOZ-

waarde. Woningen met een waarde van meer dan € 1.080.000 houden een eigenwoningforfait van 

2,35%. 

De maximale hypotheekrenteaftrek wordt in 2020 verder afgebouwd naar 46,0%. Vanaf 2023 moet 

deze verlaagd zijn tot een maximale hypotheekrenteaftrek die gelijk is aan het dan geldende 

basistarief. 

AftrekpostenAftrekpostenAftrekpostenAftrekposten    

Enkele andere aftrekposten zijn vanaf 2020 ook gemaximeerd tegen 46,0%. Het gaat hierbij om: 

- Onderhoudsverplichtingen (alimentatie) 

- Uitgaven voor specifieke zorgkosten 

- Weekenduitgaven voor gehandicapten 

- Scholingsuitgaven 

- Giftenaftrek 

- Ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, aftrek S&O, meewerkaftrek, startersaftrek bij 

arbeidsongeschiktheid, stakingsaftrek) 

- MKB-winstvrijstelling 

- Terbeschikkingstellingsvrijstelling 

Tarief box 2Tarief box 2Tarief box 2Tarief box 2    

Het box 2-tarief gaat omhoog naar 26,25%. In 2021 gaat dit verder omhoog naar 26,9%. 

 

Vanaf 2022 moeten ab-houders belasting gaan betalen over bovenmatige schulden die zij, samen 

met hun partner, hebben aan de eigen bv(‘s). Datzelfde geldt voor bloed- en aanverwanten in de 
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rechte lijn. Een schuld is bovenmatig wanneer deze meer dan € 500.000 bedraagt. Het meerdere 

wordt vanaf 2022 belast alsof het een dividenduitkering betreft.  

Eigenwoningleningen worden onder voorwaarden uitgezonderd. Voor eigenwoningschulden 

aangegaan ná 31-12-2021 moet een hypotheekrecht aan de eigen bv zijn verstrekt. 

De regeling moet ingaan per 1 januari 2022. Het eerste toetsmoment is dus op 31-12-2022. In 

principe is er dus tot die tijd de mogelijkheid om de schulden zoveel mogelijk af te lossen. Dat levert 

nu (in 2019) nog een klein tariefsvoordeel op. 

Tarief box 3Tarief box 3Tarief box 3Tarief box 3    

De heffing in box 3 zal meer gaan aansluiten met de werkelijke spaarrendementen. Wetsvoorstel 

hieromtrent wordt pas medio 2020 verwacht. De wijzigingen die met Prinsjesdag zijn aangekondigd 

zullen pas ingaan in 2022. De werkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en schulden gaan 

als uitgangspunt gelden voor de heffing in box 3. Er vindt een splitsing plaats tussen deze 

verschillende vermogensbestanddelen. Bij een bedrag aan ontvangen rente onder de € 400 op 

spaargeld zal er geen box 3 heffing verschuldigd zijn. Bij de huidige lage spaarrente betekent dat er 

een vrijstelling is van € 440.000. Wanneer de rente op het spaargeld gaat stijgen, wordt de vrijstelling 

dus lager dan € 440.000. Boven het bedrag van de vrijstelling bedraagt het belastingtarief 33,0%. 

HeffingskortingenHeffingskortingenHeffingskortingenHeffingskortingen    

De algemene heffingskorting gaat omhoog, maar gaat vanaf een inkomen van € 20.711 stapsgewijs 

sneller afnemen. De arbeidskorting wordt in 2020 in drie stappen verhoogd. 

Bijtelling elektrische auto’sBijtelling elektrische auto’sBijtelling elektrische auto’sBijtelling elektrische auto’s    

De bijtelling voor elektrische auto’s gaat in 2020 omhoog van 4,0% naar 8,0% over de eerste € 45.000 

van de cataloguswaarde. Daarna zal dit percentage jaarlijks blijven stijgen tot een bijtelling in 2026 

die gelijk is aan andere auto’s.  

 

VENNOOTSCHAPSVENNOOTSCHAPSVENNOOTSCHAPSVENNOOTSCHAPSBELASTINGBELASTINGBELASTINGBELASTING    

Tarief vTarief vTarief vTarief vennootschapsbelastingennootschapsbelastingennootschapsbelastingennootschapsbelasting    

Het tarief in de vennootschapsbelasting over de eerste € 200.000 daalt in 2020 naar 16,5%. In 2021 

gaat een tarief van 15,0% gelden. In 2021 gaat het tarief boven € 200.000 omlaag naar 21,7%.  

Beperking van belastingrente vennootschapsbelastingBeperking van belastingrente vennootschapsbelastingBeperking van belastingrente vennootschapsbelastingBeperking van belastingrente vennootschapsbelasting    

Op dit moment is het nog zo dat er bij de vennootschapsbelasting geen belastingrente verschuldigd is 

als binnen vier maanden na het einde van het belastingjaar aangifte is gedaan en de aanslag conform 

deze aangifte is opgelegd. Er kon dus al belastingrente in rekening worden gebracht voordat de 

aangiftetermijn was verstreken (zes maanden). Vanaf volgend jaar is dat niet meer mogelijk en mag 

pas rente in rekening worden gebracht nadat de aangiftetermijn is verstreken. 

Betalingskorting vennootschapsbelastingBetalingskorting vennootschapsbelastingBetalingskorting vennootschapsbelastingBetalingskorting vennootschapsbelasting    

De betalingskorting bij betaling ineens wordt per 2021 afgeschaft. 
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OMZETOMZETOMZETOMZETBELASTINGBELASTINGBELASTINGBELASTING    

BTWBTWBTWBTW----identificatienummer afnemer verplichting voor 0%identificatienummer afnemer verplichting voor 0%identificatienummer afnemer verplichting voor 0%identificatienummer afnemer verplichting voor 0%----tarieftarieftarieftarief    

Voor toepassing van het tarief van nul procent bij grensoverschrijdende B2B-handel in goederen 

binnen de EU wordt het gebruik van het btw-identificatienummer van de afnemer en de indiening 

van een juiste periodieke Opgaaf ICP verplicht.  

Bewijs grensoverscBewijs grensoverscBewijs grensoverscBewijs grensoverschrijdend EUhrijdend EUhrijdend EUhrijdend EU----vervoervervoervervoervervoer    

Om het btw-nultarief voor intracommunautaire leveringen toe te kunnen passen moet het bewijs 

worden geleverd dat de goederen daadwerkelijk naar een andere lidstaat zijn verzonden of vervoerd. 

Naast de nationale regels wordt hiervoor nu ook voorzien in een Europese bewijsregeling. 

Kleine ondernemersregeling (KOR)Kleine ondernemersregeling (KOR)Kleine ondernemersregeling (KOR)Kleine ondernemersregeling (KOR)    

De kleineondernemersregeling verandert vanaf 1 januari 2020. De huidige regeling voor 

kwijtschelding van (een deel van) de omzetbelasting komt dan te vervallen. Er kan daarvoor in de 

plaats gekozen worden voor een vrijstelling voor de omzetbelasting. Één van de voorwaarden is 

echter dat de deelnemer aan de nieuwe regeling niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar 

heeft.  

Aanmelding voor de nieuwe regeling dient te geschieden voor 20 november 2019. Wij nemen in de 

komende weken contact op met alle klanten die voor de nieuwe regeling in aanmerking komen. 

Nieuw btwNieuw btwNieuw btwNieuw btw----nummer voor eenmanszakennummer voor eenmanszakennummer voor eenmanszakennummer voor eenmanszaken    

De afgelopen jaren is onder andere door privacybescherming en identiteitsfraude weerstand gerezen 

tegen het gebruik van het BSN in het btw-nummer van eenmanszaken. Zo'n 1,3 miljoen 

eenmanszaken in Nederland krijgen daarom voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer 

van de Belastingdienst. Het nieuwe btw-nummer is bestemd voor vermelding op bijvoorbeeld 

facturen en de website. Het wordt ook gebruikt voor intracommunautaire transacties en andere 

transacties op basis van EU-regelgeving. Voor de communicatie met de Belastingdienst blijft het 

oude, op het BSN gebaseerde nummer in gebruik.  

    

OVERIGE FISCALITEITENOVERIGE FISCALITEITENOVERIGE FISCALITEITENOVERIGE FISCALITEITEN    

Klimaatakkoord Klimaatakkoord Klimaatakkoord Klimaatakkoord ––––    auto’sauto’sauto’sauto’s    

Om de aanschaf van emissieloze voertuigen te blijven stimuleren wordt het nultarief voor de 

Motorrijtuigenbelasting en de BPM voor emissieloze voertuigen verlengd tot 01-01-2025. Daarna 

gaat een korting gelden op het reguliere tarief van de MRB.  

Hier staat tegenover dat het verlaagde tarief voor bestelauto’s voor ondernemers geleidelijk zal 

worden verhoogd in vier jaarlijkse stappen van circa vijf procent. In 2025 verlagen ze deze dan 

vervolgens zo’n vier procent.  

OverdrachtsbelastingOverdrachtsbelastingOverdrachtsbelastingOverdrachtsbelasting    

Het algemene tarief van 6,0% geldt voor alle onroerende zaken behalve woningen.  Dit tarief wordt 

verhoogd naar 7,0%. De ingangsdatum is nog onduidelijk. Het verlaagde tarief van 2,0% voor 

woningen blijft ongewijzigd. 


