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Gelezen: "Samenleven is niet alleen samen praten maar vooral ook samen doen."
In ko msten belasti ng/Toeslagen/Ven nootscha psbelasti ng
Het belastingpakket 2019 bestaat uit zeven wetsvoorstellen
Alle maatregelen hebben als ingangsdatum 1 januari 2019 tenzij anders vermeld.
Het Belastingplan 2019 is bij de Tweede Kamer ingediend. Hieraan ontlenen wij de volgende
maatregelen:

Inkomstenbelasting
Het toptarief in de IB en LB wordt in 2019 51,75%. In de tweede en derde schijf geldt een tarief van
38,10%. Het tarief in de eerste schijf wordt 36,65%. Voor AOW-gerechtigden geldt in de eerste schijf
een tarief van 18,75% en in de tweede schijf een tarief van 20,20%.
De tarieven in de tweede en derde schijf (IB/LB) 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%. Hef níeuwe f0pfaríef k0mf uíf Op 49,5%. VOOr belastingplichtigen die niet of niet voor
alle volksverzekeringen premieplichtig zijn, zoals AOW-gerechtigden, is het gezamenlijk tariefin het
eerste deel lager dan in het tweede deel. Voor hen geldt dus een drieschijvenstelsel.
Het beginpunt van de hoogste tariefschijf blijft tot en met 2021 bevroren op het niveau van 2018
(€ 68.507).
Vanaf 2020 wordt het tarief waartegen aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in
aanmerking wordt genomen versneld afgebouwd. De afbouw bedraagt vanaf 2020 3%-punt per jaar
(2,95%-punt voor 2023). Per 2023 wordt het beoogde aftrektarief van 37,05% bereikt.

Voor de volgende grondslag verminderende posten gaat vanaf 2020 dezelfde tariefmaatregel gelden
als voor aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning: Ondernemersaftrek; MKBwinstvrijstelling; Terbeschikkingstellingsvrijstelling; Persoonsgebonden aftrek.
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De tariefmaatregel is alleen van toepassing op belastingplichtigen die zonder dergelijke aftrekposten
een belastbaar inkomen zouden hebben in de hoogste schijf.
Het percentage van het eigenwoningforfait wordt verlaagd. De verlaging van het (basis)percentage
voor woningen met een waarde van meer dan € 75.000 vindt plaats in drïe stappen van elk
0,05 %-punt in de jaren 2020, 2021 en 2023. De verlaging van het percentage van het
eigenwoningforfait is niet van toepassing op de bijtelling privégebruik woning die geldt voor tot het
ondernemingsvermogen behorende woningen.
De voorwaartse verliesverrekeningsperiode in box 2 wordt verkort van negen naar zes jaar.
Het maximum van de algemene heffingskorting wordt in 2019, 2020 en 2021 geleidelijk verhoogd
met in totaal € 358.

Het maximum van de arbeidskorting wordt verhoogd, de arbeidskorting gaat over een langer
inkomenstraject oplopen en wordt steiler afgebouwd.
De opbouw van de inkomensafhankelijke combinatiekorting gaat gelijkmatiger plaatsvinden door
deze vanaf het drempelinkomen geleidelijk vanaf nihil in plaats vanaf een vast bedrag te laten
ví. rlo pe n.
Het aanmerkelijk belangtariefin box 2 wordt verhoogd naar 26,25% in 2020 en naar 26,9% per 2021
(het regeerakkoord ging nog uit van 28,5%).
Niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen die inwoner zijn van een andere EU-lidstaat,
EER-staat, Zwitserland of de BES-eilanden krijgen in voorkomende gevallen steeds recht op het
belastingdeel van de arbeidskorting en van de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit geldt ook
voor de betreffende buitenlandse belastingplichtigen die een onderneming drijven met behulp van
een vaste inrichting in Nederland.

De ZW-uitkering telt vanaf 2020 voor nieuwe ZW-uitkeringsgerechtigden niet langer mee voor de
hoogte van de arbeidskorting en voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Voor werknemers
die ziek worden en daardoor recht krijgen op een ZW-uitkering, blijft de ZW-uitkering meetellen als
inkomen dat bepalend is voor de hoogte van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke
combinatiekorting. Hetzelfde geldt voor personen met een fictieve dienstbetrekking.
Het arrest van de Hoge Raad over de conserverende aanslag die bij emigratie wordt opgelegd (V-N
2017/38.9, TaxVisions editie 11 augustus 2017) wordt gecodificeerd. De Hoge Raad oordeelde dat
het in de heffing betrekken van uitgaven voor lijfrenteaanspraken gedaan vóór 1 januari 1992 ofin
de periode 1 januari 2001 tot en met 15 juli 2009 en aanspraken en bijdragen ingevolge een
pensioenregeling die vóór 16 juli 2009 niet tot het loon zijn gerekend, in strijd is met de goede
verdragstrouw. In de wet wordt een compartimentering vastgelegd.
Loonbelasting

In de loonbelasting wordt de maximale looptijd van de 30%-regeling per 1 januari 2019 met drie jaar
verkort voor zowel de nieuwe als de bestaande gevallen. Voor werknemers waarvoor op de
beschikking 30%-regeling een einddatum staat in de periode 1 januari 2019 tot en met 1 januari 2022
betekent dit dat de 30%-regeling door de verkorting vanaf 1 januari 2019 niet langer mag worden
toepast. Er komt alleen overgangsrecht met betrekking tot de schoolgelden voor internationale
scholen. Schoolgelden voor internationale scholen voor het kalenderjaar 2018/2019 kunnen ook na
de verkorting onbelast vergoed of verstrekt worden.
Het voor een kalenderjaar geldende plafond van de vrijwilligersregeling wordt met € 200 verhoogd.
De bedragen worden € 170 per maand en € 1700 per kalenderjaar.
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Omzetbelasting

Het verlaagde btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. Er komt geen aanvullende wetgeving voor
de overgangssituaties rondom de tariefwijziging. Wel is een wijziging opgenomen in verband met de
Wet op de vaste boekenprijs.

De Nederlandse sportvrijstelling wordt verruimd naar aanleiding van jurisprudentie van het Hof van
Justitie EU (V-N 2014/6.10). Het Hof van Justitie EU oordeelde dat geen onderscheid mag worden
gemaakt tussen prestaties aan leden en prestaties aan niet-leden.
Fiscaal bestuurs(proces)recht
De praktijk waarin de Belastingdienst voor de belastingjaren 2014 tot en met 2017 geen
belastingrente in rekening bracht bij belastingplichtigen die tussen 1 april en 1 mei na het
belastingjaar aangifte doen, wordt geformaliseerd.
Met betrekking tot de erfbelasting wordt aan degene die tijdig een verzoek om een voorlopige
aanslag of tijdig aangifte doet, geen belastingrente in rekening gebracht indien de (voorlopige of
definitieve) aanslag erfbelasting wordt vastgesteld conform het verzoek of de aangifte.
Toeslagen

Er komt een compensatieregeling voor belanghebbenden die toeslagen moesten terugbetalen omdat
een Bbz-lening in de berekeningsjaren 2014, 2015 of 2016 werd omgezet in een bedrag om niet.
Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid zich te wenden tot de Belastingdienst/Toeslagen. Hun
toeslagrecht wordt dan opnieuw beoordeeld.
Beperking afschrijving gebouwen
De afschrijving op gebouwen in eigen gebruik in de Vpb wordt beperkt. Vanaf 2019 is het voor
belastingplichtigen in de Vpb alleen nog mogelijk om op een gebouw af te schrijven als de
boekwaarde van het gebouw hoger is dan 100% van de WOZ-waarde van dat gebouw.
Dga met hoge schuld aan bv krijgt heffing voor de kiezen
Het kabinet presenteert in de Miljoenennota alvast een belastingrekening aan directeurengrootaandeelhouders (dga's). Ondernemers met een schuld van meer dan € 500.000 aan hun bv

krijgen waarschijnlijk vanaf 2022 te maken met een extra heffing in box 2 van de inkomstenbelasting.
In de Miljoenennota (pdf) staat dat het tarief voor aanmerkelijkbelanghouders minder hard stijgt dan
eerder was gedacht. Maar dat voordeel heeft ook een keerzijde. 'Het kabinet gaat belastinguitstel
ontmoedigen door schuldverhoudingen van dga's met hun eigen bv boven de € 500.000 te belasten
in box 2", zo staat te lezen. Veel dga's hebben een rekening-courant met hun bv. Daarin is het saldo
te zien van bedragen die nog tussen de bv en de dga verrekend moeten worden.
De maatregel was verder niet uitgewerkt in de Prinsjesdag-stukken. Maar een dag na de presentatie
van de begroting heeft minister Hoekstra van Financiën alsnog de brief naar de Tweede Kamer
gestuurd met de uitleg. Het gaat er voor het kabinet om dat houders van een aanmerkelijk belang
'belastingheffing in box 2 langdurig uitstellen' door te lenen van hun eigen bv. Bovendien kost het
toezicht de Belastingdienst veel tijd en leiden deze schulden in de praktijk 'tot veel tijdrovende
discussies'. Daarom moet het dus ontmoedigd worden dat de schuld van de dga aan de bv oploopt
boven de € 500.000. Dit moet jaarlijks € 50 miljoen opleveren voor de schatkist.
De maatregel treedt per 1 januari 2022 in werking, kondigt Hoekstra aan. Ook rept de brief van de
'totale som van schulden' van de houder van het aanmerkelijk belang aan de eigen bv, maar de tekst
meldt niet specifiek of dit alleen rekening-courantschuld is of ook leningen tussen de bv en de dga.
Het schuldbedrag is een drempel, dus het deel boven de half miljoen wordt dan belast in box 2 als
inkomen uit aanmerkelijk belang. Ook wil het kabinet een overgangsmaatregel voor 'bestaande
eigenwoningschulden' aan de eigen bv. Hoe de maatregel er precies uit komt te zien, moet nog
blijken. Het kabinet verwacht dat het wetsvoorstel hierover in het voorjaar van 2019 bij de Tweede
Kamer ligt.
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Door de maatregel nu aan te kondigen, geeft het kabinet houders van een aanmerkelijk belang nog
drie jaar de tijd om hun schuld tot onder de drempel te laten zakken. Niettemin verwacht het kabinet
volgend jaar al een opbrengst van € 1,8 miljard vanwege een "anticipatie-effect". Ofwel: extra
belastinginkomsten op inkomen van dga's die de heffing vóór willen zijn. Een dga kan bijvoorbeeld
extra loon laten uitkeren om met dat geld de schuld terug te dringen. Maar dan betaalt hij wel extra
inkomstenbelasting. Of met een extra dividenduitkering de schuld aflossen, maar dat ook dat kost
extra belasting: in box 2.
Kabinet wil niet gebruik toeslagen terugdringen
Het kabinet herkent en onderkent dat er burgers zijn die geen gebruik maken van toeslagen, terwijl
ze er mogelijk wel recht op hebben. Daarom wil men het gebruik hiervan stimuleren, bijvoorbeeld
door middel van informatie op websites, massamediale campagnes en sociale media. Dat antwoordt
staatssecretaris Snel van Financiën op vragen vanuit de Tweede Kamer.
In 2019 wordt interdepartementaal onderzoek gedaan naar de omvang en oorzaken van het nietgebruik van toeslagen. Hierna zal het kabinet bepalen of er aanvullende maatregelen nodig zijn om
het gebruik van toeslagen te stimuleren.
Uit eerder onderzoek uit 2011 komt naar voren dat 17% van de rechthebbenden de zorgtoeslag niet
gebruikt. Bij burgers met een inkomen tot maximaal 120% van het minimumloon blijkt het
percentage niet-gebruik 8% te zijn. Onderzoek uit 2016 spreekt van 17% aan niet-gebruik van
huurtoeslag. Het zou met name gaan om zelfstandigen, in loondienst werkenden en
gepensioneerden.
Een zorgtoeslagontvanger ontvangt gemiddeld € 80 per maand en een huurtoeslagontvanger
gemiddeld € 230 per maand.
Lonen en Salarissen

Bijtelling privégebruik fiets van de zaak wordt 7%
De forfaitaire bijtelling voor privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde fiets
wordt 7%.

De nieuwe fiscale regels voor privégebruik van de fiets van de zaak - die per 2020 van kracht moeten
worden - zijn onderdeel van een groter pakket maatregelen die zakelijk fietsen moeten stimuleren.
Als meer werknemers op de fiets stappen, is dat niet alleen goed voor de filedruk, maar ook voor hun
gezondheid en voor het milieu.
Nieuwe fietsregeling voor uw organisatie
De nogal complexe regels voor de behandeling van privégebruik van een ter beschikking gestelde
fiets hebben hiermee waarschijnlijk hun langste tijd gehad. Dit maakt de weg vrij voor uw or@anisatie
om een eigen fietsregeling in het leven te roepen, waarbij werknemers bijvoorbeeld een elektrische
leasefiets kunnen krijgen. Als zo'n fiets € 2.200 kost, moet de werkgever op jaarbasis 7% van dat
bedrag (€ 154) bij het loon van de werknemer tellen. Dat is een bijtelling van € 12,83 per maand voor
onbeperkt gebruik van de fiets.
Fiets blijft eigendom van werkgever
De nieuwe regels gaan alleen gelden voor een ter beschikking gestelde fiets, die dus eigendom blijft
van de werkgever. Als er sprake is van vergoeding of verstrekking van een fiets door de werkgever,
wordt de werknemer eigenaar van de fiets en kan hij dus zelf beslissen of en hoe vaak hij de fíets
privé gebruikt. Net als bij de auto van de zaak wordt het natuurlijk mogelijk om afspraken te maken
over overname van de fiets bij uitdiensttreding of na het verlopen van de leasetermijn.
Eerst goedkeuring van Tweede en Eerste Kamer
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Het Belastingplan 2019 - waar de plannen voor de forfaitaire bijtelling voor de fiets van de zaak naar
verwachting in staan - moet nog wel worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer voordat
de maatregelen ge'ímplementeerd kunnen worden.
Tweede Kamer is voor zes weken geboorteverlof
Het wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof (WIEG) is behandeld in de Tweede Kamer. De Kamer
is voor invoering van de WIEG, die de rechten van een werknemer na de geboorte van een kind fors
uitbreidt.

De WIEG regelt dat het huidige kraamverlof wordt vervangen door het geboorteverlof (per 1 januari
2019) en aanvullend geboorteverlof (per 1 juli 2020). Het geboorteverlof duurt maximaal eenmaal de
wekelijkse arbeidsduur. De werkgever moet de werknemer tijdens dit verlof volledig doorbetalen.
Het aanvullend geboorteverlof duurt maximaal vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. UWV betaalt
tijdens dat verlof een uitkering aan de werknemer, ter hoogte van 70% van zijn dagloon (tot 70% van
het maximumdagloon). Een wenselijke wijziging, zo vindt vrijwel de gehele Tweede Kamer. Al zien
enkele linkse oppositiepartijen liever dat het verlof nog verder wordt uitgebreid. Volgende week
stemt de Tweede Kamer over de WIEG, waarna het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer gaat.
Voor zzp'ers geen geboorteverlof
Het wetsvoorstel regelt geen (aanvullend) geboorteverlof voor zzp"ers. Enkele Kamerleden gaven aan
dit onterecht te vinden. Een mogelijk ongewenst effect is dat het voor werkgevers aantrekkelijker
wordt om met zzp"ers te werken. In een reactie hierop stelde minister Koolmees van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid dat het lastig is om te controleren of een zzp'er tijdens de verlofperiode
daadwerkelijk van het verlof gebruikmaakt. Een zzp"er is ook flexibeler in het verschuiven van werk.
Naast geboorteverlof ook een rouwverlof
Verder diende SGP-Kamerlid Stoffer nog een amendement in, waarin hij voorstelt het aanvullend
geboorteverlof te beperken tot een week. Het geld dat hierdoor vrijkomt kan het kabinet gebruiken
om een betaalde rouwverlofregeling op te zetten. Een overlijden is immers net als een geboorte een
ingrijpende gebeurtenis in het leven van een werknemer, zo beargumenteert de SGP. Minister
Koolmees heeft echter aangegeven dat de regering van mening is dat een wettelijke regeling voor
rouwverlof onvoldoende zal kunnen inspelen op de persoonlijke behoeften van een werknemer die
met een sterfgeval te maken heeft. Een wettelijk rouwverlof lijkt dus (voorlopig) niet aan de orde

Overig
Bewaren digitale facturen

Ondernemers zijn verplicht administratie te voeren en wel zodanig dat de belastingdienst op
eenvoudige wijze uw fiscale verplichtingen kan berekenen.
De bewaarplicht in verband met digitalisering vereist dat software en bestanden ook in de toekomst
toegankelijk blijven. Oude bestanden moeten dus ook door nieuwe systemen en software leesbaar
zijn. Binnen redelijke termijn moet het weer te reproduceren zijn.
Digitale gegevensdragers zijn er in verschillende vormen, zoals online. Sommige vormen stellen extra
eisen aan de waarborging van authenticiteit. Een factuur die bijvoorbeeld via de mail wordt
ontvangen is niet authentiek indien deze wordt geprint. Aanvullende organisatorische actie is dan
vereist, zoals bijvoorbeeld een back-up van de mail.
De belastingdienst hanteert een standaardbewaartermijn van zeven jaren, maar in bepaalde
gevallen, zoals bij onroerend goed, is een langere termijn van toepassing.
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Schenking
In 2018 mogen ouders hun kinderen maximaal 5.363 euro belastingvrij schenken aan elk van hun
kinderen. Het bedrag geldt voor beide ouders samen, ook al zijn ze gescheiden.
Voor grootouders (samen) aan kleinkinderen geldt de algemene vrijstelling van € 2.147 per jaar.
De schenking hoeft u niet aan te geven bij de belastingdienst.
Als u geen kinderen heeft, kunt u ook schenken aan anderen en wel het bedrag € 2.147 per jaar is
vrijgesteld.
Ook mag u in 2018 tot € 100.800 schenken aan anderen, zolang de ontvanger (of diens
echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner) meerderjarig maar nog geen 40 is en het door die
aangewend wordt voor de eigen woning.

Schenkingen die binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker zijn gedaan, worden
beschouwd als verkrijging uit nalatenschap. De hiervoor genoemde schenking tot € 100.800 is
hiervan uitgezonderd.

Schenken kan een forse besparing opleveren als het belaste deel van toekomstige erfenis groter is
dan € 123.747 (2018) per erfgenaam. Als u naast de eerdergenoemde vrijstellingen het bedrag tot
€ 123.747 zou schenken, kan dat 10-18 procent besparen aan erfbelasting.
Houdt u het geld voorlopig nog liever zelf, maar wilt u het wel op termijn weggeven, dan kunt u naar
de notaris gaan voor een "schuldigerkenning uit vrijgevigheid" (papieren schenking). U bent dan wel
verplicht 6 procent rente jaarlijks te betalen.
U kunt ook bij de schenking laten vastleggen dat het "herroepen" kan worden (bijv als u het geld zelf
weer nodig bent) of met "uitsluitingsclausule" (koude kant uitsluiten).
Als u door ziekte of om andere redenen niet meer in staat bent uw (financiële) zaken zelf te regelen,
dan is fijn als er een notariële volmacht is. In die volmacht kunt u onder meer laten opnemen dat de
gevolmachtigde in uw naam elk jaar een bedrag ter grootte van de vrijstelling (meer mag ook) kan
schenken aan bijv. kinderen en/of (achter) kleinkinderen.

Transport
Boete van de baan!

In het wegvervoer wordt de werkgever vaak beboet omdat een chauffeur onderweg een overtreding
heeft gepleegd.
Voor overtredingen met rij- en rusttijden geldt er een soort van risicoaansprakelijkheid, waarbij een
overtreding van de chauffeur wordt gezien als een overtreding van de werkgever.
Voor overtredingen die betrekking hebben op het gebruik van de bestuurderskaart of de tachograaf,
zoals het rijden zonder bestuurderskaart of het rijden op de bestuurderskaart van een ander, kreeg
de werkgever steevast een boete omdat deze 'onvoldoende zou hebben toegezien" dat de chauffeur
de regels zou volgen.
Tot vorige week zei de minister het volgende: "Er is een overtreding gepleegd "dus' de werkgever
heeft onvoldoende toegezien". Hier kun je de nodige bedenkingen tegen hebben. De werkgever kan
immers nog zo goed toezien op het naleven van de regels,
maar als de chauffeur duizenden kilometers van huis zelf beslist iets doms te doen, dan kan de
werkgever toch geen verwijt gemaakt worden?
Vorige week kwam de Raad van State (de hoogste rechter in dit soort zaken) met een baanbrekende
uitspraak in een zaak voor een van onze klanten.
Zij oordeelt letterlijk dat 'het enkele feit dat een chauffeur zijn bestuurderskaart of tachograaf onjuist
gebruikt, niet 1 op 1 meebrengt dat de werkgever 'onvoldoende heeft toegezien".
De rechter veegde in deze zaak 20.500 euro boete van tafel !!!
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Deze uitspraak betekent dat de ILT, als zij de werkgever willen beboeten voor een 0li'i%' 6P

chauffeur, voortaan precies moeten benoemen en bewi3zen wat de werkgeyer verxe(ra hpe'r4
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Adviseurs

gedaan in het kader van het houden van toezicht. Dat lijkt aan de kant van de weg zeer lastig (zo niet
onmogelijk). Voor wat betreft bedrijfscontroles zal men veel meer uit de kast moeten halen om dit te
gaan bewijzen.

*

Gelezen:

?Je zegt je kinderen gedag,
knuffelt ze nog vol vertrouwen.
En dan ineens wordt een gewone dag,
een leven lang diep rouwen."
Bezoek ook eens onze website: www.althofaccountants.nl

Als u naar aanleiding van deze nieuwsbrief, of over andere zaken, nog vragen hebt, neemt u dan
gerust contact met ons op.

U kunt ons bereiken op ons algemeen telefoonnummer 0512-334150.
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden.
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