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Vennootschapsbelasting 

Beperking verlaging vennootschapsbelastingtarief  

   

 Het vennootschapsbelastingtarief wordt in het Belastingplan 2020 stapsgewijs 
minder verlaagd 
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Schijf Tarief Schijf Tarief 

2019 € 0 - € 200.000 19% € 200.000 en meer 25% 

2020 € 0 - € 200.000 16,5% € 200.000 en meer 22,55% > 25% 

2021 € 0 - € 200.000 15% € 200.000 en meer 20,5% > 21,7% 
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Inkomstenbelasting 

Beperking zelfstandigenaftrek, verhogen arbeidskorting  

   

 Verschil in de fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen wordt verkleind 

 Door een combinatie van het verhogen van de arbeidskorting en een geleidelijke 
verlaging van de zelfstandigenaftrek. 

 Ondernemers die aan het urencriterium voldoen, hebben recht op zelfstandigenaftrek. De 
aftrek bedraagt € 7.280 (in 2019).  

 De coalitiepartijen willen deze aftrek in 8 stappen afbouwen naar € 5.000.  
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Inkomstenbelasting 

….. versnelling invoering tweeschijvenstelsel  

   

 

 

 

 Ook de heffingskorting wordt verhoogd 

   (€ 78 in 2020) 
 

 En … aanpassing box 2 tarief (2020: 26,25%)  

    blijft in stand 
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Per 2020 Schijf (€)                                Tarief 

Eerste schijf 0 – 68.507  37,35% (basistarief) 

Tweede schijf Meer dan 68.507 49,50% (toptarief) 
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Belastingplan 2019: invoeronXX  
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Inkomstenbelasting 

Belastingplan 2019: Wetsvoorstel excessief lenen bij de BV  

   

 Een DGA/aanmerkelijkbelang-aandeelhouder die een schuld heeft bij zijn BV van meer 
dan € 500.000 moet over dat meerdere bedrag direct met de fiscus afrekenen, in box 2 
tegen het aanmerkelijkbelang-tarief.  

 Schulden voor de eigen woning worden daarbij – onder voorwaarden – buiten 
beschouwing gelaten. Deze DGA-tax moet ingaan op 1 januari 2022.    
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Inkomstenbelasting 

Belastingplan 2019: Wetsvoorstel excessief lenen bij de BV  

   

 Kern: een DGA/aanmerkelijkbelang-aandeelhouder die een schuld heeft bij zijn BV van 
meer dan € 500.000 moet over dat meerdere bedrag direct met de fiscus afrekenen, in 
box 2 tegen het aanmerkelijkbelang-tarief.  

 Schulden voor de eigen woning worden daarbij – onder voorwaarden – buiten 
beschouwing gelaten. Deze DGA-tax moet ingaan op 1 januari 2022.    

Overkill (ook zakelijke schulden) en dubbele heffing! 
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Inkomstenbelasting 

Wetsvoorstel excessief lenen bij de BV  

   

“Mijn conclusie kan helaas niet 

anders zijn dan vernietigend. Dit 
broddelwerk dient onmiddellijk te 
worden vernietigd. 
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prof. dr. mr. E.J.W. (Edwin) Heithuis 



Inkomstenbelasting 

Wetsvoorstel excessief lenen bij de BV, en ….. ? 

   ……nog niets in het Belastingplan 2020….. 

 

(Inwerkingtreding 2022, maar het anticipatie-effect van dit voorstel werd al ingeboekt als 
belastingopbrengst in het jaar 2019 voor € 1,8 miljard euro)  
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Inkomstenbelasting 

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven  

 

 In het wetsvoorstel Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven wordt voorgesteld om 
na 2020 de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven af te schaffen. 

 In de plaats van deze aftrekpost komt een vervangende regeling: de subsidieregeling 
STAP-budget (leer- en ontwikkelbudget voor de stimulans van de arbeidsmarktpositie) 
voor natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. De 
conceptregeling zal op korte termijn beschikbaar komen. 
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Inkomstenbelasting 
Uitsluiting inkeerregeling voor inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) 

 

 Wanneer een belastingplichtige uiterlijk twee jaar nadat hij een onjuiste aangifte heeft 
gedaan of aangifte had moeten doen, alsnog een juiste aangifte doet, vóórdat hij weet of 
redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid bekend is of bekend 
zal worden (vrijwillige inkeer), wordt geen vergrijpboete opgelegd. Na de 
tweejaarsperiode wordt bij vrijwillige inkeer een verlaagde vergrijpboete opgelegd. 

 De inkeerregeling geldt niet voor inkomen uit sparen en beleggen (box 3) dat in het 
buitenland is opgekomen.  

 Voorgesteld wordt de inkeerregeling ook uit te sluiten voor inkomen uit 
aanmerkelijk belang, in het geval van “zwart sparen” met een (buitenlandse) 
vennootschap. 
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Inkomstenbelasting 

Box 3?  
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Inkomstenbelasting 

Aanpassing Box 3  

   

 Brief Kabinet 6 september 2019: Aankondiging aanpassing box 3, maar pas effectief op 1 
januari 2022. 

 1,35 miljoen spaarders betalen straks geen belasting meer in box 3. 

 Aanpassing, maar wel budgetneutraal 
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Inkomstenbelasting 

(Contouren) Aanpassing Box 3  

 Bezittingen (zonder de schulden) < € 30.000 euro: box 3 niet van toepassing, anders 
heffing in box 3 over het volledige vermogen. 

 Dan heffing over werkelijke gemiddelde rendementen (bedragen 2019):   
 a) forfaitair rendement over spaargeld: 0,09 procent; 

 b) forfaitair rendement over overige beleggingen: 5,33 procent; en 

 c) forfaitaire debetrente over de schulden: 3,03 procent. 

 Forfaitair inkomen uit spaargeld + het forfaitaire inkomen uit overige bezittingen  -/- 
forfaitaire debetrente over de schulden -/- heffingvrij inkomen (voorstel: heffingvrij 
inkomen van € 400) 

 Vermenigvuldig uitkomst met het box 3-tarief. Dat stijgt van 30 procent naar 33 procent. 

 Bij 0,09% (‘huidig rendement’) en spaargeld een feitelijke vrijstelling van € 440.000,-  
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Inkomstenbelasting 

(Contouren) Aanpassing Box 3    

 

 Voordeel voor spaarders, maar familieleningen, staatsobligaties, vastgoed met 
geleend geld en pensioen (DGA) onder druk….. 

 

 Wetsvoorstel voor de zomer 2020. 

 Inwerking : 1 januari 2022. 

 Verkiezingen 2e Kamer : uiterlijk maart 2021. Nog geen gelopen race……  
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Inkomstenbelasting/ 
vennootschapsbelasting 
 

Beperking aftrek dwangsommen 

 Bestuursrechtelijke dwangsommen zijn niet langer aftrekbaar van de winst.  

 Privaatrechtelijke dwangesommen blijven aftrekbaar. 

 Dwangsommen aan de Staat in het kader van strafbeschikkingen kunnen niet op de winst 
in mindering worden gebracht 
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Klimaatakkoord 
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Inkomstenbelasting 

Stapsgewijs hogere bijtelling emissievrije auto 

 

 De huidige bijtelling voor het privégebruik van de elektrische auto van de zaak is 4% van 
de cataloguswaarde tot € 50.000. Daarboven geldt de algemene bijtelling van 22%.  

 Het kabinet wil fiscale stimulering ook na 2020 continueren. 

 Het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s wordt vanaf 2020 wel stapsgewijs 
verhoogd. 
 2020: 8% over maximaal € 45.000 

 2021: 12% over € 40.000 (2022: 16%  -  2025: 17%) 

 2026: elektrisch en conventioneel rijden wordt worden gelijk behandeld (22%) 

 

 Vrijstelling BPM en MRB bij emmissievrije auto’s worden verlengd tot en met 2024. 
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Energiebelasting 

Aanpassing tarieven energiebelasting 

 

 De tarieven van de energiebelasting worden aangepast, zodat een sterkere prikkel 
ontstaat om te verduurzamen.  

 Verschuiving van elektriciteit naar aardgas (stijging tarief aardgas 4 cent per m3) 

 De belastingvermindering op de energiebelasting wordt verhoogd, zodat een 
lastenverlichting voor huishoudens optreedt. 

 De ODE (opslag duurzame energie > opslag duurzame energie en klimaattransitie): 33% 
lasten bij huishoudens en 67% bij het bedrijfsleven (was: 50%-50%). Voorts een 
verhoging van het tarief voor grootverbruikers. 
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Overdrachtsbelasting 

Stijging tarief overdrachtsbelasting niet-woningen 

 

 Dekking Klimaatakkoord 

 Het overdrachtsbelastingtarief voor niet-woningen wordt per 1 januari 2021 verhoogd van 
6% naar 7%. 

 Niet-woningen zijn: bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimte, grond die bestemd is voor 
woningbouw en hotels en pensions. 

 Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het verlaagde tarief van 2% voor woningen niet 
wordt aangepast 
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Vennootschapsbelasting 

Liquidatieverliesregeling  
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Vennootschapsbelasting 

Deelnemingsvrijstelling: 
Liquidatieverliesregeling  

   

 Resultaten uit een deelneming bij de moedermaatschappij 
onder de deelnemingsvrijstelling (niet belast/geen aftrek).  

 Uitzondering: als een holding een deelneming liquideert en 
daarbij een verlies ontstaat, valt dit liquidatieverlies onder 
voorwaarden echter niet onder de deelnemingsvrijstelling  

 Het verlies kan pas in aanmerking worden genomen op het 
tijdstip waarop de vereffening van de 
dochtermaatschappij is voltooid (speelruimte …) 

 Dus deelnemingen in Nederland…… 
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Moeder 

Dochter 



Vennootschapsbelasting 

Beperking liquidatieverliesregeling  
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Vennootschapsbelasting 

Aangekondigd: Beperking liquidatieverliesregeling  

   

 Het kabinet wil de liquidatieverliesregeling beperken.  

 Verliezen van deelnemingen binnen de Europese Unie mogen nog maar drie jaar worden 
verrekend. Verliezen van buiten de EU mogen helemaal niet meer worden afgetrokken. 

 Belang van 25% 

 Ingangsdatum 2021 
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Vennootschapsbelasting 

Aangekondigd: Aanpassing innovatiebox 

   

 In de vennootschapsbelasting worden inkomsten die onder de innovatiebox vallen 
effectief belast tegen een tarief van 7%. Hiermee wil de wetgever innovatie stimuleren. 
Mogelijk wordt het effectieve tarief verhoogd naar 9%. 
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Vennootschapsbelasting 

Afschaffing betalingskorting  

   

 Voorgesteld wordt met ingang van 2021 de betalingskorting voor de 
vennootschapsbelasting af te schaffen.  

 Vennootschappen die de aanslag vennootschapsbelasting in een keer vooruitbetalen 
krijgen vanaf dat moment geen korting meer. 
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Vennootschapsbelasting 

Invoering bronbelasting op interest en royalty’s 

   

 Hoewel de afschaffing van de dividendbelasting is afgeschaft …. Is een ander deel van 
dat wetsvoorstel in stand gebleven ….. 

 Met ingang van 1 januari 2021 wordt een bronbelasting op interest en royalty’s ingevoerd. 
De reden voor invoering van de bronbelasting is dat Nederland, mede vanwege het 
internationaal georiënteerde belastingstelsel, in toenemende mate fungeert als 
toegangspoort naar laagbelastende jurisdicties.  

 De bronbelasting ziet op interest- en royaltybetalingen door in Nederland gevestigde 
lichamen aan in een laagbelastende jurisdictie gevestigde gelieerde lichamen en in 
misbruiksituaties. 

 Tarief: 21,7% 
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Vennootschapsbelasting 

Invoering bronbelasting op 
interest en royalty’s 

   

 Misbruik? 

 Doel T is ontgaan bronbelasting 

 Kunstmatige constructie (bijvoorbeeld 
geen economische activiteit bij T) 
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Loonbelasting 

Verruiming werkkostenregeling   

 Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen en verstrekkingen 
aan hun werknemers geven. Het totale bedrag van deze vergoedingen en verstrekkingen 
moet binnen de vrije ruimte blijven. De vrije ruimte is 1,2% van de loonsom van alle 
medewerkers samen.  

 Introductie tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte. De vrije ruimte wordt 
berekend als 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom.  

 Invoering gerichte vrijstelling voor VOG (dus niet meer ten laste van de vrije ruimte). 

 Verlenging termijn aangifte en afdracht. 

 Gerichte vrijstelling voor producten eigen bedrijf op waarde in het economisch verkeer. 
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Omzetbelasting 

Lager btw-tarief op digitale boeken, klanten en tijdschriften    

 Langs elektronische weg geleverde boeken, kranten en tijdschriften (inclusief toegang tot 
nieuwswebsites) vallen vanaf 1 januari 2020 onder het lage btw tarief van 9%. 

 

Per 1 januari 2020: 4 vereenvoudigingen (“quick fixes”) voor de 
internationale handel: 

 Vereenvoudiging van voorraad op afroep. 

 Vereenvoudiging van ketentransacties. 

 Het verplichten van het btw-nummer van de afnemer bij intracommunautaire leveringen. 

 Vereenvoudiging bewijsregels voor intracommunautaire leveringen. 
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Laat het debat maar komen! 



Vragen? 



Prinsjesdag 2019 

Bedankt voor uw aandacht! 


