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INKOMSTENBELASTING 

 

Tarieven en schijven box 1 

- De eerste schijf wordt 36,65% (was: 

36,55%); 

- De tweede en de derde schijf worden 

38,10% (was 40,85%); 

- De vierde schijf wordt 51,75% (was 

51,95%). 

 

Invoeren tweeschijvenstelsel 

De tarieven in de tweede en derde schijf 

worden stapsgewijs gelijkgetrokken met 

het nieuwe tarief in de eerste schijf 

(basistarief). Het basistarief voor een 

inkomen tot en met € 68.507 wordt in 

2021 37,05%. Het nieuwe toptarief komt 

uit op 49,5%. 

 

Voor AOW’ers zal overigens sprake zijn 

van drie schijven, omdat zij niet voor alle 

volksverzekeringen premieplichtig zijn. 

 

Verhoging heffingskortingen 

Het maximum van de algemene 

heffingskorting en de arbeidskorting 

wordt verhoogd.  

 

Eigenwoningforfait 

Het percentage van het eigenwoning-

forfait wordt in de jaren tot en met 2023 

verlaagd. 

 

Tariefmaatregelen aftrekposten 

Al enkele jaren wordt het tarief 

waartegen de aftrekpost “eigen woning” 

in aanmerking wordt genomen 

afgebouwd. Vanaf 2020 wordt deze 

afbouw versneld, zodat in 2023 het 

beoogde aftrektarief van 37,05% wordt 

bereikt. 

 

Voor de volgende “aftrekposten” gaat 

vanaf 2020 dezelfde tariefmaatregel 

gelden: 

 

- Ondernemersaftrek; 

- MKB-winstvrijstelling; 

- Terbeschikkingstellingsvrijstelling; 

- Persoonsgebonden aftrek. 

 

Door deze maatregel wil het kabinet de 

fiscale verschillen tussen ondernemer en 

werknemer verkleinen. Daarom zullen 

vooral ondernemers met een inkomen in 

de hoogste tariefschijf hier nadeel van 

ondervinden.  

 

Verliesverrekening box 2 

De voorwaartse verliesverrekening in 

box 2 (aanmerkelijk belang) wordt 

verkort van negen tot zes jaar. 

 

Tarief box 2 

Het aanmerkelijk belangtarief in box 2 

wordt verhoogd: 

- in 2020 naar 26,25% 

- in 2021 naar 26,9% 

Het regeerakkoord ging nog uit van 

28,5%, maar dit is dus aangepast. 

 

Deze verhoging hangt samen met de 

verlaging van de tarieven van de 

vennootschapsbelasting (zie verderop).  

 

Dividenduitkering? Doe dit nog in 2018 

of 2019!  

 

Fiscale vergroening 

De energie-investeringsaftrek (EIA), 

milieu-investeringsaftrek (MIA) en de 

willekeurige afschrijving op milieu-

bedrijfsmiddelen (Vamil) worden ook in 

de jaren 2019 tot en met 2024 

gecontinueerd. 
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VENNOOTSCHAPSBELASTING 

 

Verlaging tarief 

De tarieven worden tot en met 2021 

geleidelijk verlaagd. De tariefschijven 

(eerste schijf tot € 200.000) blijven 

gelijk.  

    2018  2019   2020    2021 

1e schijf  20%   19%  17,5%   16% 

2e schijf  25%  24,3% 23,9% 22,25% 

 

Het kan dus voordelig zijn om kosten 

naar voren te halen en om winst fiscaal 

zoveel mogelijk uit te stellen. 

 

Beperking afschrijving vastgoed 

Onder de huidige wetgeving kan een 

B.V. onroerende zaken in eigen gebruik 

afschrijven tot maximaal 50% van de 

WOZ-waarde. Voor beleggingspanden 

geldt de grens van 100% van de WOZ-

waarde. Het kabinet wil dit onderscheid 

opheffen door de afschrijvingsgrens van 

alle onroerende zaken te stellen op 

100% van de WOZ-waarde. Hierdoor 

wordt de afschrijving op gebouwen per 

1 januari 2019 dus drastisch beperkt. 

 

Beperking verliesverrekening 

Net als in box 2 (inkomstenbelasting) 

wordt de voorwaartse verliesverrekening 

in de vennootschapsbelasting aangepast 

van negen naar zes jaar. In verband met 

de verliesverdamping is het wellicht 

gunstig winsten naar voren te halen.  

 

DIVIDENDBELASTING 

De dividendbelasting wordt afgeschaft 

per 1 januari 2020. Deze maatregel zal 

overigens geen invloed hebben voor de 

Nederlandse DGA’s. Uiteindelijke heffing 

over dividenden vindt immers plaats in 

box 2. 

LOONBELASTING 

 

Fiets van de zaak 

Vanaf 1 januari 2020 geldt een bijtelling 

van 7% van de oorspronkelijke 

nieuwwaarde voor een fiets van de zaak. 

 

Vrijwilligersvergoeding 

Het voor een kalenderjaar geldende 

plafond van de vrijwilligersregeling wordt 

verhoogd met € 200. De bedragen 

worden € 170 per maand en € 1.700 per 

kalenderjaar. 

 

OMZETBELASTING 

 

Tariefsverhoging 

In het regeerakkoord (vorig jaar) was 

het al bekend gemaakt: per 1 januari 

2019 gaat het verlaagde BTW-tarief 

omhoog naar 9%. Er komt geen 

overgangswetgeving. 

 

Kleineondernemersregeling (KOR) 

De huidige KOR wordt vervangen door 

een vrijstelling van omzetbelasting met 

een omzetgrens van € 20.000. 

Ondernemers kunnen (hoeft dus niet) 

hiervoor kiezen.  

Dit houdt in dat er geen BTW in rekening 

gebracht hoeft te worden. Hiertegenover 

staat dat er geen aftrekrecht van 

voorbelasting bestaat. 

De nieuwe KOR gaat ook gelden voor 

niet-natuurlijke personen, zoals een B.V.  

 

 

 

 

Let op: al deze voorstellen moeten 

nog worden goedgekeurd door de 

Tweede en de Eerste Kamer. Er 

kunnen dus nog wijzigingen komen. 


