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BELASTINGPLANNEN 2019
Tijdens Prinsjesdag zijn er weer een aantal wetsvoorstellen
ingediend, waarvan enkele onderdelen in deze nieuwsbrief
kort zullen worden behandeld.

Inkomstenbelasting

Verlaging van het tarief van een aantal aftrekposten bij hogere
inkomens (inkomens > € 68.507). De geleidelijke verlaging van het
tarief voor de hypotheekrente in de hoogste schijf is al enkele
jaren gaande. Vanaf 2020 gaat dit nog sneller en gaat ook gelden
voor aftrekposten als zelfstandigenaftrek, mkb-winstvrijstelling,
giften, zorgkosten en partneralimentatie. Vanaf 2023 zijn deze
posten nog maximaal aftrekbaar tegen 37,05%.
Volgens het regeerakkoord zou het box II tarief (aanmerkelijk
belang) in 2021 worden verhoogd tot 28,5%. Deze aangekondigde
verhoging wordt beperkt tot 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021.
Het huidige tarief is 25%.
Verliezen uit Box II in 2019 en volgende jaren, zijn nog hooguit
6 jaar voorwaarts te verrekenen met belaste inkomsten in Box II.

Vennootschapsbelasting

Het tarief voor de vennootschapsbelasting tot een winst van
€ 200.000 gaat langzaam omlaag. In 2018 is dit 20%, 2019 wordt
dit 19%, 2020 17,5% en in 2021 16%. Voor een winst boven
€ 200.000 wordt dit respectievelijk 25%, 24,3%, 23,9% en 22,25%.
De afschrijving van gebouwen in eigen gebruik wordt beperkt.
De zogenaamde bodemwaarde wordt gesteld op 100% van de
WOZ-waarde. Is de boekwaarde lager dan de bodemwaarde, dan
is afschrijving niet meer mogelijk.
Verliezen geleden in 2019 en volgende jaren, zijn nog hooguit
6 jaar voorwaarts te verrekenen met winsten.

De kleineondernemersregeling (KOR) wordt gewijzigd per 1 januari.
Bij een verwachte jaaromzet van < € 20.000, kan de nieuwe
regeling op verzoek worden toegepast. Er hoeft dan geen btw
meer in rekening te worden gebracht aan de afnemers. In rekening
gebrachte btw kan echter niet meer worden teruggevraagd.
Om gebruik te mogen maken van de nieuwe regeling kan er
vanaf juni 2019 een verzoek bij de inspecteur worden ingediend.
De nieuwe regeling kan ook worden gebruikt door rechtspersonen
zoals stichtingen, verenigingen en BV’s. In de loop van 2019 zullen
wij verder op deze nieuwe regeling ingaan.

Loonheffingen

Omzetbelasting

Zoals reeds in het regeerakkoord aangekondigd, wordt het
verlaagde btw-tarief van 6% met ingang van 1 januari 2019
verhoogd naar 9%. Dit tarief geldt o.a. voor de dagelijkse
boodschappen, water, boeken, bloemen, de kapper en het bezoek
aan musea en attracties.

Als een vrijwilliger vergoedingen ontvangt van in totaal maximaal
€ 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar, is hierover vanaf
1 januari geen belasting verschuldigd. Nu is dit nog € 150 per
maand of maximaal € 1.500 per jaar.

Bovengenoemde wijzigingen zijn allemaal onderdeel van
wetsvoorstellen. Deze moeten nog door zowel de Eerste als
Tweede Kamer worden behandeld en aangenomen. Mogelijk
zullen er nog aanpassingen en aanvullingen komen. Wij houden
u op de hoogte.

LENING BOVEN € 500.000
VAN DGA BIJ EIGEN BV
VANAF 2022 BELAST
De staatssecretaris heeft aangekondigd dat hij een rekeningcourantmaatregel gaat uitwerken om excessief lenen van de eigen
BV te ontmoedigen. Circa 23.000 AB houders (10% van de lenende
AB-houders) lenen op individueel niveau meer dan € 500.000. Door
te lenen van de eigen BV kunnen AB-houders belastingheffing in
box II langdurig uitstellen en in bepaalde situaties zelfs afstellen.
Bij de uitwerking van deze maatregel gaat de staatssecretaris uit
van de volgende contouren:
• Als de totale som van schulden van de AB-houder aan zijn
eigen BV meer bedraagt dan € 500.000, wordt dat meerdere in
box II belast als inkomen uit AB.
• De maatregel treedt op 1 januari 2022 in werking.
• Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen BV wordt
een overgangsmaatregel getroffen.
Het kabinet wil dat AB-houders de mogelijkheid krijgen om hun
excessieve schulden aan de eigen BV terug te brengen voordat
zij over deze leningen box II-heffing moeten betalen. Daarom is
ervoor gekozen om de maatregel pas per 1 januari 2022 in werking
te laten treden. Bovendien bestaat in 2019 nog de mogelijkheid
om tegen het huidige box II-tarief van 25% een dividenduitkering
te doen die vervolgens kan worden gebruikt voor de aflossing
van de schuld aan de BV. De staatssecretaris is van plan het
wetsvoorstel waarin deze maatregel is opgenomen in het voorjaar
van 2019 aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Contact
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u
natuurlijk contact met uw klantmanager opnemen.

