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Door deze maatregel wil het kabinet de

INKOMSTENBELASTING

fiscale verschillen tussen ondernemer en
Invoering tweeschijvenstelsel

werknemer verkleinen. Daarom zullen

De invoering van een tweeschijvenstelsel

vooral ondernemers met een inkomen in

die per 1 januari 2021 zou plaatsvinden,

de hoogste tariefschijf hier nadeel van

wordt naar voren gehaald. De tarieven in

ondervinden.

de tweede en derde schijf worden al in
2020 gelijkgetrokken met het nieuwe

Zelfstandigenaftrek

tarief in de eerste schijf (basistarief). Het

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020

basistarief voor een inkomen tot en met

tot en met 2027 verlaagd met € 250 per

€ 68.507 wordt in 2020 37,35%. Het

jaar en in 2028 met € 280. Uiteindelijk

nieuwe toptarief komt uit op 49,5% (was

zal deze aftrek voor ondernemers

51,75%).

€ 5.000 bedragen (is nu € 7.280).

Voor AOW’ers zal overigens sprake zijn

Aftrek scholingsuitgaven

van drie schijven, omdat zij niet voor alle

Al eerder is de afschaffing van de aftrek

volksverzekeringen premieplichtig zijn.

van scholingsuitgaven naar voren
gebracht. Deze afschaffing zou tegelijk

Verhoging heffingskortingen

met het invoeren van een

Het maximum van de algemene

subsidieregeling plaatsvinden. Omdat dit

heffingskorting en de arbeidskorting

laatste op korte termijn niet haalbaar is,

wordt verhoogd.

wordt de afschaffing van de aftrek
uitgesteld. In ieder geval in 2020 kan

Tariefmaatregelen aftrekposten

dus nog gebruik worden gemaakt van de

Al enkele jaren wordt het tarief

aftrek van scholingsuitgaven.

waartegen de aftrekpost “eigen woning”
in aanmerking wordt genomen

Tarief box 2

afgebouwd. Vanaf 2020 wordt deze

Het aanmerkelijk belangtarief in box 2

afbouw versneld, zodat in 2023 het

wordt verhoogd:

beoogde aftrektarief van 37,10% wordt

-

in 2020 naar 26,25%

bereikt.

-

in 2021 naar 26,9%

2019

2020

2021

2022

2023

49%

46%

43%

40%

37,10%

Dividenduitkering? Doe dit nog in 2019!
Belastingheffing box 3

Voor de volgende “aftrekposten” gaat

De vermogensrendementsheffing zal in

vanaf 2020 dezelfde tariefmaatregel

2020 nagenoeg niet wijzigen.

gelden:
De echte grote wijziging in box 3 zal
-

Ondernemersaftrek;

waarschijnlijk pas in 2022 plaatsvinden.

-

MKB-winstvrijstelling;

Dan zal er meer worden gekeken naar de

-

Terbeschikkingstellingsvrijstelling;

samenstelling van het vermogen.

-

Persoonsgebonden aftrek.
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VENNOOTSCHAPSBELASTING

LOONBELASTING

De tarieven worden tot en met 2021
geleidelijk verlaagd. De tariefschijven

Werkkostenregeling

(eerste schijf tot € 200.000) blijven

De vrije ruimte wordt vergoot door de

gelijk.

invoering van een tweeschijvenstelsel.
Het percentage van de vrije ruimte
2019

1e schijf
e

2 schijf

2020

2021

bedraagt 1,7% voor de eerste € 400.000

19%

16,5% 15%

van de fiscale loonsom plus 1,2% over

25%

25%

de resterende loonsom. Dat levert een

21,7%

extra vrije ruimte op van maximaal
Het kan dus voordelig zijn om kosten

€ 2.000.

naar voren te halen en om winst fiscaal
zoveel mogelijk uit te stellen.

OMZETBELASTING

MOBILITEIT

Kleineondernemersregeling (KOR)
Hoewel dit geen onderdeel uitmaakt van

Bijtelling elektrische auto omhoog

het Belastingplan 2020, is het wel een

Per 1 januari 2020 stijgt de bijtelling

belangrijke wijziging die per 1 januari

voor elektrische auto’s naar 8% (was

2020 in werking treedt.

4%) over maximaal € 45.000
(daarboven 22%).

De huidige KOR wordt vervangen door
een vrijstelling van omzetbelasting met

In 2021 bedraagt de bijtelling 12% over

een omzetgrens van € 20.000.

de eerste € 40.000 (daarboven 22%).

Ondernemers kunnen (hoeft dus niet)
hiervoor kiezen.

In de jaren daarna stijgt de bijtelling

Dit houdt in dat er geen BTW in rekening

totdat in 2026 geen onderscheid meer

gebracht hoeft te worden. Hiertegenover

bestaat tussen elektrische en gewone

staat dat er geen aftrekrecht van

auto’s.

voorbelasting bestaat.
De nieuwe KOR gaat ook gelden voor

De normale bijtelling blijft 22%.

niet-natuurlijke personen, zoals een B.V.

Als de tenaamstelling nog in 2019 is, dan

Ondernemers die met ingang van 1

is de 4%-bijtelling voor 5 jaar veilig

januari 2020 gebruik willen maken van

gesteld!

de nieuwe KOR, kunnen zich nog tot 20
november 2019 aanmelden bij de

OVERDRACHTSBELASTING

belastingdienst.

Het tarief voor niet-woningen wordt met
ingang van 1 januari 2021 verhoogd van

Let op: deze voorstellen moeten nog

6% naar 7%.

worden goedgekeurd door de
Tweede en de Eerste Kamer. Er
kunnen dus nog wijzigingen komen.

