
EINDEJAARSTIPS EN -INFO 
 
VOOR ALLE ONDERNEMERS 
 
Optimaliseer de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 
Hoe hoger uw investeringsbedrag in bedrijfsmiddelen, des te lager het bedrag van de KIA. In 
onderstaande tabel vindt u de schijvenindeling met de bijbehorende percentages voor het jaar 2019. 
 

 Bij een investeringsbedrag van: 

 Meer dan  Maar maximaal  Aftrek  

 € 2.300  € 57.321  28% 

 € 57.321  € 106.150  € 16.051 (vast bedrag) 

 € 106.150  € 318.449  € 16.051 minus 7,56% van het 
 investeringsbedrag boven € 106.150 

 € 318.449    0% 

 
Door de schijvenindeling kan het voordelig zijn om investeringen te ‘knippen’ en over twee jaren te 
spreiden. Blijft u met de investeringen dit jaar onder de drempel dan doet u er verstandig aan de in 
2020 geplande investeringen naar voren te halen en die nog dit jaar te doen. Zeker als u met de 
investeringen in 2020 wederom onder de drempel blijft. Let op! Het bedrijfsmiddel moet in 2019 in 
gebruik worden genomen of het investeringsaftrekbedrag moet worden aanbetaald in 2019, wil de 
investeringsaftrek van toepassing zijn!  
 
Denk aan het tijdig aanvragen van energie- en milieu-investeringsaftrek 
Als u investeert in energiezuinige bedrijfsmiddelen of milieuvriendelijke investeringen doet, dan komt u 
mogelijk in aanmerking voor energie- of milieu-investeringsaftrek. Alleen investeringen in nieuwe 
bedrijfsmiddelen komen in aanmerking. De energie-investeringsaftrek bedraagt 45% van de 
investering. De milieu-investeringsaftrek bedraagt, afhankelijk van het bedrijfsmiddel, 13,5%, 27% of 
36%. Aan de hand van de energielijst en de milieulijst, deze zijn te raadplegen op de site RVO.nl, kunt 
u bepalen of een bedrijfsmiddel in aanmerking komt voor energie- of milieu-investeringsaftrek. De 
investering moet uiterlijk binnen 3 maanden nadat de investeringsverplichting is aangegaan, worden 
gemeld bij RVO.nl. 
 
Stel CO2-uitstootbeperkende investeringen uit  
Vanaf 2020 staan ook CO2-uitstootbeperkende investeringen op de energielijst. Bent u van plan om 
deze investeringen te doen? Stel ze dan uit naar volgend jaar want in 2020 kunt u 45% energie-
investeringsaftrek aanvragen op deze investeringen.  
 
Koop nog dit jaar een elektrische auto van de zaak 
Het rijden in een nul-emissieauto van de zaak wordt in 2020 weer duurder. De bijtelling wordt namelijk 
verhoogd van 4% naar 8% over de eerste € 45.000 van de catalogusprijs van de auto. Over het 
meerdere geldt een bijtellingspercentage van 22%. Met ingang van 2026 is de bijtelling van de 
elektrische auto gelijk aan de bijtelling van gewone auto’s. De maatregel geldt niet als de auto 
uitsluitend op waterstof rijdt. Rijdt u al in een nul-emissieauto van de zaak? In dat geval geldt hiervoor 
een overgangsregeling, waardoor u vanaf de eerste tenaamstelling nog 60 maanden de bestaande 
bijtelling mag hanteren.  
 
Schaf een fiets van de zaak aan in 2020 
Rijdt u nu, als ondernemer of werknemer, op een fiets van de zaak en gebruikt u hem daarnaast ook 
privé? Dan moet u bijhouden hoeveel privékilometers u hebt afgelegd en op basis van deze kilometers 
de bijtelling bepalen. Een hele rompslomp dus en daarom werd er niet veel gebruik van gemaakt. 
Vanaf 2020 verandert dit en geldt een bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs voor een fiets 
van de zaak. Ook accessoires die deel uitmaken van de adviesprijs vallen onder de bijtelling. De 
bijtelling geldt niet voor werknemers die een fiets vergoed of verstrekt hebben gekregen. Overigens 
kunt u een fiets van de zaak aanschaffen naast een auto van de zaak, mits beide minimaal 10% 
zakelijk worden gebruikt. 
 
  



Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken  
In oktober hebben alle eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer ontvangen. U krijgt dit 
nieuwe nummer omdat in het oude nummer uw Burgerservicenummer is verwerkt en daardoor 
gevoelig is voor identiteitsfraude. Dit nieuwe nummer moet u vanaf 1 januari 2020 gebruiken bij al uw 
contacten met klanten en leveranciers. U moet dit nieuwe nummer vermelden op uw factuur en 
website. Het oude btw-nummer blijft u gebruiken bij contact met de Belastingdienst. U heeft straks dus 
twee nummers.   
 
0%-tarief bij levering goederen aan een ondernemer in een ander EU-land 
U mag het nultarief alleen toepassen als de goederen daadwerkelijk naar een andere lidstaat zijn 
verzonden of vervoerd en u beschikt over het geldige btw-identificatienummer van uw afnemer. 
Daarnaast moet u een opgaaf Intracommunautaire Prestaties (ICP) doen. Tevens moet u kunnen 
bewijzen dat de verzending of het vervoer daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Omdat sommige 
lidstaten btw-nummers met terugwerkende kracht uit de registers verwijderen, zult u het btw-nummer 
van uw afnemers in uw administratie moeten vastleggen. Vanaf 1 januari 2020 hoeft u nog maar twee 
niet-tegenstrijdige bewijsstukken, die onafhankelijk van elkaar zijn opgesteld, te kunnen overleggen 
om aan te tonen dat de goederen inderdaad naar het buitenland zijn vervoerd. Daarbij kunt u denken 
aan een CMR-document (vrachtbrief), een vervoersbewijs en/of de polis van een vervoersverzekering. 
Als een klant de goederen zelf afhaalt, vraag dan om een vervoersverklaring om aan te tonen dat de 
goederen inderdaad naar het buitenland zijn vervoerd. 
 
Vraag uw EU-btw over 2019 terug 
Verricht u leveringen of diensten die belast zijn met btw? Dan kunt u de aan u gefactureerde btw in 
aftrek brengen in uw periodieke aangifte omzetbelasting. Gaat het om een teruggaaf van betaalde btw 
op (buitenlandse) facturen uit een andere EU-lidstaat, dan gaat dat anders. Dan moet u namelijk een 
verzoek om teruggaaf doen via een ‘portal’ van de Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst 
stuurt uw verzoek door naar de betreffende EU-lidstaat. Voor btw over 2019 moet u dit verzoek vóór 1 
oktober 2020 (laten) doen. Verzoeken tot € 50 per jaar worden niet in behandeling genomen.  
 
Nieuwe kleine ondernemersregeling met ingang van 1 januari 2020 
Met ingang van 1 januari 2020 is de nieuwe kleine ondernemersregeling van toepassing. Als uw 
omzet per jaar minder is dan € 20.000 dan kunt u er voor kiezen om de kleine ondernemersregeling 
toe te passen. Als u voor toepassing van de kleine ondernemersregeling kiest dan mag u geen btw 
meer in rekening brengen en kunt u de voorbelasting niet meer in aftrek brengen. Om mee te kunnen 
doen moet u zich melden bij de Belastingdienst. De vrijstelling geldt voor ten minste 3 jaar. Maar als 
uw omzet in een jaar boven de € 20.000 komt, dan kunt u vanaf dat moment niet meer meedoen aan 
de kleine ondernemersregeling. U moet vanaf dat moment weer btw in rekening brengen en aangifte 
omzetbelasting doen. De nieuwe kleine ondernemersregeling geldt ook voor bv’s.  
  
Denk aan het privégebruik in de laatste btw-aangifte van het jaar 
Heeft u te maken met privégebruik voor de btw? Denk dan aan de correcties in de laatste btw-aangifte 
van 2019 voor bijvoorbeeld de auto van de zaak, de telefoon en het gas, water en de elektra. Doet u 
zelf aangifte omzetbelasting? Informeer naar de te hanteren bijtellingsbedragen! 
 
Vraag (maximaal) 4 maanden uitstel bij betalingsproblemen 
Ondernemers en vennootschappen die belastingschulden niet kunnen betalen, kunnen telefonisch 
vragen om uitstel van betaling van maximaal 4 maanden. Dit geldt alleen voor schulden tot € 20.000. 
Wanneer gebruik wordt gemaakt van deze betalingsregeling, is wel invorderingsrente verschuldigd.  
 
Verhoging MRB voor bestelauto’s 
Voor bestelauto’s geldt momenteel een verlaagd tarief voor de motorrijtuigenbelasting. Dit tarief wordt 
tussen 2021 tot en met 2024 verhoogd met gemiddeld € 24 op jaarbasis. De hoeveelheid stijging 
hangt af van het gewicht van de bestelauto. 
 
 
 
 
 
 
 



VOOR ONDERNEMERS MET EEN BV 
 
Tarieven in de vennootschapsbelasting minder ver omlaag 
Vorig jaar werd voorgesteld om de tarieven in de vennootschapsbelasting (Vpb) te verlagen, maar nu 
is besloten om dit maar gedeeltelijk toe te passen. In 2020 gaat het tarief voor een winst tot € 200.000 
omlaag naar 16,5% en in 2021 gaat het lage Vpb-tarief uiteindelijk omlaag naar 15%. Maar het 25%-
tarief voor winsten boven € 200.000 gaat volgend jaar niet omlaag. Pas in 2021 wordt dit tarief 
verlaagd naar 21,7% (voorstel was 20,5%). Daarom blijft het interessant om winst uit te stellen. Dat 
kan bijvoorbeeld door een voorziening groot onderhoud of een garantievoorziening te vormen. 
 
Geen belastingrente meer bij tijdige en juiste Vpb-aangifte 
Vanaf 1 januari 2020 betaalt uw bv geen belastingrente meer als u de aangifte 
vennootschapsbelasting tijdig indient. Als uw kalenderjaar gelijk loopt aan het boekjaar dan moet u 
voor 1 juni 2020 uw aangifte vennootschapsbelasting 2019 indienen om geen belastingrente te 
hoeven te betalen. Een andere mogelijkheid om een hoge belastingrente te voorkomen is het tijdig 
aanvragen van een reële voorlopige aanslag vennootschapsbelasting. 
 
Keer in 2019 nog dividend uit 
Het box-2-tarief in de inkomstenbelasting gaat vanaf 2020 stapsgewijs omhoog. In 2019 betaalt u 25% 
belasting over uw aanmerkelijk belang inkomen. In 2020 wordt het tarief verhoogd naar 26,25% en 
naar 26,9% in 2021. Als u dividend wilt uitkeren doe dit dan nog in 2019. 
 
Maatregelen tegen veel lenen bij eigen BV 
Het lenen bij uw eigen bv boven een bedrag van € 500.000 wordt vanaf 2022 in box 2 belast als 
inkomen uit aanmerkelijk belang. Dat wil zeggen dat u over het meerdere 25% (tarief 2019) 
inkomstenbelasting moet betalen. Maar er zijn plannen om dit tarief stapsgewijs te verhogen naar 
26,9% in 2021 (zie voorgaande). Daarom is het interessant om reeds in 2019 de lening gedeeltelijk af 
te lossen. Er komt een overgangsregeling voor bestaande en nieuwe eigenwoningschulden van uw 
eigen bv.  
 
Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80% 
Als de vennootschap 2018 met winst heeft afgesloten maar in 2019 een verlies heeft geleden, is het 
mogelijk om een verzoek in te dienen voor een voorlopige verliesverrekening zodra de aangifte 
vennootschapsbelasting 2019 is ingediend. De Belastingdienst verrekent dan alvast 80% van het 
verlies met de winst over 2018. Dit levert een liquiditeitsvoordeel op.  
 
Laatste kans: zet uw pensioen om in een oudedagsverplichting 
Tot 31 december 2019 heeft u als DGA de mogelijkheid om uw pensioen in eigen beheer af te kopen 
of uw pensioen om te zetten naar een oudedagsverplichting. Als u uw pensioen wilt af kopen dan 
bedraagt de korting in 2019 19,5%. Als u uw pensioen omzet in een oudedagsverplichting dan krijgt u 
gedurende 20 jaar een uitkering. Als u geen actie onderneemt dan blijft uw reeds opgebouwde 
pensioen staan.  
 
Stel het gebruikelijk loon van de directeur grootaandeelhouder (DGA) vast 
Als u 5% of meer van de aandelen in een bv bezit en voor die bv werkzaamheden verricht, valt u 
onder de gebruikelijk-loonregeling. Uw gebruikelijk loon is ten minste gelijk aan het hoogste van de 
drie volgende bedragen: 

 75% van het loon uit de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’;  

 het hoogste loon van de overige werknemers binnen de onderneming of daarmee verbonden 
lichamen;  

 € 45.000.  

Soms mag u een lager gebruikelijk loon hanteren dan € 45.000. Bijvoorbeeld als u slechts in deeltijd 
werkt voor uw bv. U moet dan wel kunnen aantonen dat u daadwerkelijk minder dan 40 uur per week 
werkt. Voor DGA’s in startups die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk en worden 
gezien als starter voor de S&O-afdrachtvermindering, wordt het gebruikelijke loon niet hoger gesteld 
dan het wettelijke minimumloon. 
 
 
 



VOOR ALLE IB-ONDERNEMERS 
  
Verlaging zelfstandigenaftrek 
In 2019 bedraagt de zelfstandigenaftrek nog € 7.280 maar de zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 in 
8 stappen van € 250 per jaar en 1 stap van € 280 verlaagd naar een aftrek van uiteindelijk € 5.000 in 
2028. De zelfstandigenaftrek is alleen van toepassing op ondernemers. U komt in aanmerking voor de 
zelfstandigenaftrek als u tenminste 1.225 uren en 50% van uw totale arbeidstijd besteedt aan 
werkzaamheden voor uw onderneming. Als u op 1 januari van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde 
leeftijd heeft bereikt en aan bovenstaande voorwaarden voldoet dan heeft u recht op 50% van de 
zelfstandigenaftrek. 
 
14% MKB-winstvrijstelling, ook voor deeltijdondernemers 
De MKB-winstvrijstelling bedraagt 14%. Ook onder andere deeltijdondernemers en ondernemers met 
een baan in loondienst kunnen gebruik maken van de MKB-winstvrijstelling. 
 
 
 
VOOR LANDBOUWERS 
 
Vraag subsidie Jonge landbouwers aan 
Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het derde Europese subsidieprogramma voor het 
ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. Bent u landbouwer en 
jonger dan 41 jaar? Dan kunt u met de POP3-subsidie Jonge landbouwers 2019 subsidie aanvragen 
voor duurzame investeringen. Vanaf 2 december 2019, 9.00 uur tot en met 7 februari 2020, 17.00 uur 
kunt u uw aanvraag indienen. De voorwaarden en investeringscategorieën kunt u vinden op 
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/jonge-landbouwers/2019. 
 
Zorg voor voldoende productierechten 
Per 31 december 2019 moeten agrarische bedrijven weer zorgen dat het aantal rechten de werkelijke 
productie dekt. Hoe staat het met uw planning? Zorg dat u binnen het aantal toegekende rechten blijft 
en voorkom een boete. Koop of lease rechten en/of voer nog tijdig voldoende vee af. 
 
Mestverwerkingsplicht: regel het op tijd 
Bent u landbouwer en wordt er op uw bedrijf meer dierlijke mest geproduceerd dan u op uw grond 
mag uitrijden? Dan moet u een deel van dit overschot laten verwerken. Wilt u uw mest niet (zelf) 
(laten) verwerken dan kunt u uw verplichting overdragen. U koopt dan een VVO (vervangende 
verwerkingsovereenkomst). Zorg dat u dit uiterlijk 31 december 2019 geregeld hebt. 
 
Meld u tijdig aan voor de saneringsregeling varkenshouderij 
Varkenshouders die willen stoppen met hun varkenshouderij kunnen daarvoor subsidie aanvragen 
van 25 november 2019 tot 15 januari 2020 via de webpagina Sanering varkenshouderijen van de 
RVO. De regeling richt zich specifiek op varkenshouderijen die veel geuroverlast veroorzaken. De 
subsidie bestaat uit een bijdrage in verband met het geheel of deels vervallen van het varkensrecht en 
een bijdrage vanwege het waardeverlies van de gebruikte productiecapaciteit voor het houden van 
varkens. 
 
Geef de aanvullende gegevens door 
Doet u mee aan derogatie of wordt u schriftelijk gevraagd aanvullende gegevens aan te leveren? Geef 
dan vóór 1 februari 2020 de volgende gegevens aan RVO door: 
- eindvoorraad van alle meststoffen (ook kunstmest) op 31 december; 
- aan- en afvoer van andere meststoffen dan dierlijke mest/zuiveringsslib en compost (bijvoorbeeld    
  kunstmest); 
- aantallen dieren per soort; 
- aan- en afvoer van staldieren. 
 
 
 
 
 
 



Brede weersverzekering wordt voordeliger 
In de afgelopen jaren is gebleken dat het weer steeds extremer wordt. Dit jaar liep het kwik in 
Nederland bijvoorbeeld voor het eerst op tot boven de 40 graden Celsius. Dit betekent dat de kans op 
schade aan gewassen toeneemt. Overweegt u daartegen een brede weersverzekering te sluiten? 
Vanaf 2020 hoeft u hierover geen 21% assurantiebelasting meer te betalen. Let op: u kunt ook een 
bijdrage in de verzekeringspremie van de brede weersverzekering ontvangen. Deze subsidie is 
onlangs verlengd tot 21 januari 2025. 
 
 
 
VOOR ONDERNEMERS MET PERSONEEL 
 
Beschikking Werkhervattingskas aanleveren 
Werkgevers die het arbeidsongeschiktheidsrisico voor hun werknemers hebben ondergebracht bij het 
UWV, ontvangen in november of december van de Belastingdienst een beschikking Loonheffingen 
gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk). Wilt u deze beschikking scannen en 
mailen naar onze loonadministratie? Alvast bedankt! 
 
Benut de vrije ruimte in de werkkostenregeling 
De vrije ruimte wordt in 2020 verruimd. Vanaf 2020 zijn binnen de werkkostenregeling aangewezen 
vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,7% van de fiscale loonsom tot € 400.000 plus 1,2% 
van de resterende fiscale loonsom. Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije 
ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en 
verstrekkingen aan uw werknemers. Er komt in 2020 een gerichte vrijstelling voor vergoedingen voor 
de kosten van Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG). Overweeg of u in 2020 de concernregeling nog 
wilt toepassen, want als u deze niet toepast dan kunt u per onderneming gebruik maken van de vrije 
ruimte van 1,7% van de fiscale loonsom tot € 400.000. 
 
Voorkom bijtelling bestelauto’s voor personeel 
Heeft uw onderneming bestelauto’s die aan het personeel ter beschikking worden gesteld? Dan 
moeten de werknemers in principe belasting betalen over de bijtelling voor het privégebruik. Rijdt uw 
werknemer op jaarbasis minder dan 500 km privé met deze bestelauto? Dan kan hij, net als voor een 
personenauto, voor een bestelauto een ‘Verklaring geen privégebruik auto' aanvragen. Voor 
bestelauto’s zijn er daarnaast speciale mogelijkheden om bijtelling te voorkomen als de werknemer 
geheel niet privé kan/mag rijden met de bestelauto. U moet het privégebruik dan wel onmogelijk 
maken en het autogebruik ook controleren. Voor het verbod op privégebruik kunt u eventueel gebruik 
maken van een voorbeeldafspraak die u kunt downloaden van de website van de Belastingdienst 
(www.belastingdienst.nl). 
 
Maak gebruik van extra subsidie Praktijkleren 
Wordt uw bedrijf volgens de codes van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI-codes) ingedeeld in de 
sectoren landbouw, horeca of recreatie? In dat geval kunt u de komende vijf jaar – met ingang van het 
huidige studiejaar 2019-2020 – gebruikmaken van een aanvullende subsidie boven op de reguliere 
subsidie Praktijkleren. U komt in aanmerking voor de extra tegemoetkoming in de loonkosten voor een 
praktijkleer- of werkleerplaats door te investeren in de scholing van medewerkers.  
 
Bereid u voor op de wijzigingen in de WW-premie 
Per 1 januari 2020 hangt de WW-premie niet meer af van de sector waarin u door de Belastingdienst 
bent ingedeeld. De WW-premie wordt bepaald door de aard van het arbeidscontract. U betaalt dan de 
lage premie (2,94%) bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen 
oproepovereenkomst is. In de andere gevallen betaalt u de hoge premie (7,94%). Wilt u de lage 
premie kunnen toepassen, dan zullen de schriftelijke contracten voor werknemers die voor 
onbepaalde tijd in dienst zijn bij de loonadministratie moeten worden bewaard. Inventariseer of u 
werknemers heeft met veel extra (betaalde) uren of overuren. Als die extra uren de contracturen met 
30% of meer overschrijden, moet de door u in 2020 betaalde lage WW-premie achteraf worden 
herzien in de hoge WW-premie. Check tijdig of u aan alle voorwaarden voldoet en onderneem waar 
nodig actie, zodat u volgend jaar niet onnodig de hoge WW-premie moet betalen. 
 
 
 



Check de looptijd van uw tijdelijke contracten 
De nieuwe regels van de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ hebben op 1 januari 2020 onmiddellijke 
werking. Loopt een tijdelijk contract in 2019 af, dan is een relevante vraag of en zo ja, welke 
verlenging u een medewerker aanbiedt. Dat hangt heel erg af van de duur van de vorige 
arbeidsovereenkomst(en). Als u in 2019 de 24 maanden overschrijdt, zal er alsnog een contract voor 
onbepaalde tijd ontstaan. De bestaande ketenregeling schrijft immers voor dat u maximaal 3 tijdelijke 
arbeidscontracten gedurende maximaal 2 jaar mag aanbieden. Maar overschrijdt u pas in 2020 deze 2 
jaar en heeft u nog geen 3 tijdelijke contracten aangeboden, dan is er niets aan de hand. Op dat 
moment geldt namelijk dat u gedurende 3 jaar 3 tijdelijke arbeidscontracten mag aanbieden. U kunt 
dus dit jaar al profijt hebben van de nieuwe wetgeving. Om te bepalen of en hoe u hiervan kunt 
profiteren, doet u er verstandig aan om de bestaande tijdelijke contracten te (laten) inventariseren. 
 
Bied uw oproepkrachten vaste uren aan 
Nu de inwerkingtreding van de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ op 1 januari 2020 een feit is, kunt u dit 
jaar al voorbereidingen treffen als u gebruikmaakt van oproepkrachten. Zij krijgen volgend jaar 
namelijk meer rechten. Als een contract 12 maanden heeft geduurd moet u de werknemer 
bijvoorbeeld een aanbod doen voor een vast aantal uren gebaseerd op het gemiddelde van de 
afgelopen 12 maanden. U bent gehouden om dit binnen 1 maand na afloop van deze periode te doen. 
Voor werknemers die in 2019 al aan dit vereiste voldoen, kent de nieuwe regeling 1 maand uitstel.  
 
Wijzigingen in de transitievergoeding 
De gewijzigde berekeningswijze van de transitievergoeding kan ook een reden zijn om het ontslag van 
een werknemer uit te stellen. U bent deze vergoeding volgend jaar weliswaar al verschuldigd vanaf de 
eerste dag dat een werknemer bij u in dienst is (en niet meer pas na 24 maanden), maar in veel 
gevallen zal die vergoeding toch aanmerkelijk lager uitvallen dan de transitievergoeding die u nu nog 
moet betalen. Dat komt door de andere berekeningswijze, waarbij met name de bijzondere berekening 
voor lange dienstverbanden (vanaf 10 jaar) en 50-plussers komt te vervallen. Iedereen ontvangt dan 
1/3e van het maandsalaris per dienstjaar. Vanaf 1 januari 2020 bent u ook verplicht om de 
ontslagreden van een werknemer in de loonaangifte in te vullen, zodat het UWV sneller over deze 
informatie beschikt. 
 
 
 
VOOR IEDEREEN 
 
Voorlopige aanslag kan het in rekening brengen van belastingrente voorkomen 
Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2019, kan verzoeken om een voorlopige 
aanslag op te leggen of een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag doen. Is zo'n verzoek 
ingediend voor 1 mei 2020, dan is namelijk geen belastingrente verschuldigd als de (nadere) 
voorlopige aanslag conform het verzoek wordt opgelegd. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de 
belastingrente momenteel 4% en voor de vennootschapsbelasting maar liefst 8%.  
 
Twee tariefschijven in de loon- en inkomstenbelasting                                                                                                
In 2020 zijn er nog twee schijven in de loon- en inkomstenbelasting: een schijf van 37,35% voor 
inkomen tot € 68.507 en een schijf van 49,5% voor het meerdere.    
 
Afbouw van bepaalde aftrekposten 
De aftrek van bepaalde aftrekposten in de hoogste belastingschijf wordt beperkt. Als uw inkomen 
hoger is dan € 68.507 dan worden de aftrekposten, zoals hypotheekrente, niet tegen het hoogste 
tarief aftrekbaar maar tegen een tarief van 46%. Vanaf 2023 bedraagt de aftrek maximaal 37,05% 
 
Aflossen op uw eigenwoningschuld of niet?                                                                                     
De vermindering van de hypotheekrenteaftrek in de komende jaren is voor u wellicht aanleiding om af 
te lossen op uw eigenwoningschuld. Maar dat is niet altijd voordelig. Bent u namelijk van plan te 
verhuizen, dan kunt u juist met meer renteaftrekbeperking te maken krijgen. Een eerdere aflossing op 
uw hypotheek betekent dan dat uw renteaftrek voor een nieuwe hypotheek mogelijk wordt beperkt 
door de werking van de zogenoemde bijleenregeling. Uw eigenwoningreserve (het verschil tussen de 
netto verkoopprijs van uw verkochte woning en uw hypotheek) is groter door de eerdere aflossing op 
de eigenwoningschuld. U wordt geacht deze (grotere) reserve te herinvesteren in uw nieuwe woning. 
In zoverre heeft u geen renteaftrek voor de nieuwe eigenwoningschuld.  



Stort extra in uw kapitaalverzekering eigen woning 
Heeft u nog een kapitaalverzekering eigen woning? Dan kunt u overwegen om nog voor het eind van 
2019 een extra storting te doen. Daarmee bespaart u per 1 januari 2020 belasting in box 3 over deze 
extra storting. Ook is het rendement in uw kapitaalverzekering waarschijnlijk hoger dan het rendement 
op uw spaarrekening. U kunt hetzelfde doen als u een spaarrekening eigen woning (SEW) of 
beleggingsrecht eigen woning (BEW) heeft. 
 
Wijziging box 3-heffing 
De definitieve forfaitaire rendementspercentages voor de box-3-heffing in 2020 zijn bekendgemaakt 
(tussen haakjes de forfaitair rendementspercentages 2019): 
 

Belastbaar vermogen  Forfaitair rendements-
percentage 

Effectief belasting- 
tarief in box 3 

tot € 72.797 1,7991% (1,94%) 0,54% (0,58%) 
€ 72.797 tot € 1.005.572 4,2233% (4,55%) 1,27% (1,34%) 
boven de € 1.005.572 5,33% (5,6%) 1,60% (1,68%) 

 
Er is een wetsvoorstel ingediend om per 1 januari 2022 de belastingheffing in box 3 aan te passen. 
Het kabinet wil mensen met spaargeld tegemoet komen terwijl het overige vermogen zwaarder zal 
worden belast. Als het vermogen hoger is dan de drempel van ongeveer € 30.000 per persoon, dan is 
al het vermogen belast. Voor spaargeld wordt momenteel uitgegaan van een forfaitair rendement van 
0,09%, maar het uiteindelijke forfaitaire rendement zal afhankelijk zijn van de rente over juli 2020 tot 
en met juni 2021. Over het overige vermogen wordt gerekend met een forfaitair rendement van 
5,33%. Schulden zijn aftrekbaar tegen een forfaitaire rente van 3,03%. Ook deze percentages zijn 
voorlopig en afhankelijk van het daadwerkelijk rendement over juli 2020 tot en met juni 2021. Wel 
geldt een heffingsvrij inkomen van € 400 per persoon. Het gevolg is dat iemand met alleen spaargeld 
tot ongeveer € 440.000 geen box 3-heffing meer betaalt.  
 
Verlaag uw box 3-heffing 
Wilt u uw box 3-vermogen verlagen om zodoende minder belasting te betalen? Dit kan onder andere 
door belastingschulden te betalen, te investeren in groene beleggingen, schenkingen te doen of door 
aanschaf van roerende zaken die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Denkt u bij dat 
laatste aan inboedel, een auto, een boot of caravan. Bent u van plan binnenkort een dergelijke 
aanschaf te doen, zorg dan dat deze uiterlijk 31 december 2019 is betaald. In de box 3-heffing per  
1 januari 2020 zal dit vermogen dan niet meer worden meegenomen.  
 
Inkomen net te hoog voor zorg- of huurtoeslag 
Bekijk of u wel een toeslag zou ontvangen als u een lijfrentepremie betaalt of een gift doet. Betaalde 
lijfrentepremies komen namelijk in mindering op uw inkomen als u een pensioentekort heeft. En giften 
aan een ANBI, een culturele ANBI of aan een steunstichting SBBI zijn aftrekbaar en verminderen uw 
inkomen. Voor giften geldt wel een drempel van 1% van het verzamelinkomen met een minimum van 
€ 60. De aftrek van de gift is overigens gemaximeerd tot 10% van uw verzamelinkomen, vóór de 
persoonsgebonden aftrek. 
 
Lijfrente of banksparen: stort nog dit jaar 
Over het belastingjaar 2019 kunt u alleen de premies aftrekken die u werkelijk in het kalenderjaar 
2019 heeft betaald. Uitzonderingen zijn de stortingen inzake stakingswinst en omzetting van de 
oudedagsreserve. Deze stortingen kunnen nog worden gedaan tot 6 maanden na afloop van het 
kalenderjaar. 
 
Bijbaantje of 1e baan? Vraag belasting terug! 
Bij onder andere vakantiebaantjes, uitkeringen of een deel van het jaar werken, kan feitelijk te veel 
loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In dat geval kan het te veel ingehouden 
bedrag aan loonbelasting via een T-biljet worden teruggevraagd. T-biljetten moeten binnen vijf jaar na 
het einde van het desbetreffende kalenderjaar worden ingediend en de teruggave moet minimaal € 15 
bedragen. Tot en met 31 december 2019 kunnen de T-biljetten over 2014 en latere jaren nog worden 
ingediend. Geeft u dit ook even door aan uw kinderen die een bijbaantje hebben? 
 



Uw kind 18 jaar? Denk aan de zorgtoeslag!                                                                                   
Helpt u uw zoon of dochter die 18 jaar is geworden herinneren dat hij of zij zorgtoeslag aan kan 
vragen? Voor 2019 kan dit nog tot 1 september 2020.  
 
Verhoging tarief overdrachtsbelasting voor niet-woningen 
De overdrachtsbelasting voor niet-woningen bedraagt nu 6%. Het kabinet wil dit tarief per 1 januari 
2021 verhogen naar 7%. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, maar ook grond. Voor 
landbouwgrond geldt echter een vrijstelling van overdrachtsbelasting als de grond gedurende 
tenminste 10 jaren bedrijfsmatig in de landbouw wordt gebruikt. Als u overweegt om onroerende 
zaken, zijnde niet-woningen, te kopen of te verkopen dan kan het interessant zijn om de transactie 
nog in 2020 te laten plaatsvinden. 
 
Benut de schenkingsvrijstelling 
Heeft u de belastingvrije schenkingen aan kinderen, kleinkinderen en goede doelen al benut? De 
bedragen voor 2019 zijn als volgt: 
 

 Jaarlijkse schenking aan kinderen: maximaal € 5.428 per eigen, stief-, erkend of geadopteerd 
kind. 

 Eenmalige schenking in 2019 aan kinderen (of hun huwelijkspartner, of hun geregistreerde 

partner): maximaal € 26.040 per kind. Dit geldt voor kinderen van 18 tot 40 jaar. 
Vóór 1 maart 2020 dient wel aangifte te worden gedaan. Verhoging voor een kostbare studie 
is mogelijk tot € 54.246. Voor aankoop, financiering, verbetering of onderhoud van een eigen 

woning kan de vrijstelling zelfs € 102.010 bedragen. Deze laatste vrijstelling geldt ook voor 
anderen dan ouder en kind, maar de verkrijger of zijn/haar partner moet jonger zijn dan 40 

jaar. 

 Overige schenkingen (onder andere aan kleinkinderen): maximaal € 2.173 per schenking. 

 Schenkingen aan kerkelijke of charitatieve instellingen zijn volledig vrijgesteld. 

 
Check uw testament en huwelijksvoorwaarden 
Is uw testament nog up-to-date? Heeft u uw kleinkinderen bijvoorbeeld al betrokken in uw testament? 
Zij hebben evenals uw kinderen een vrijstelling van € 20.616 (2019) voor de erfbelasting. Maak hier 
gebruik van indien dit fiscaal aantrekkelijk is! Ook is het goed uw huwelijkse voorwaarden periodiek te 
controleren. Het kan fiscaal voordelig zijn de huwelijkse voorwaarden aan te passen of zelfs op te 
heffen. Ook voor samenwoners is het interessant om een testament op te stellen. Samenwoners zijn 
namelijk krachtens de wet niet elkaars erfgenamen ook al wonen zij al jaren samen.  
 
Stel een levenstestament op 
Met een levenstestament of volmacht legt u vast wie uw financiële, medische en persoonlijke zaken 
zal regelen als u dit zelf niet meer kunt. Tevens kan worden vastgelegd hoe de zaken moeten worden 
geregeld. Een levenstestament geldt alleen tijdens uw leven en gaat dus niet over wat er met uw 
bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. 
 
 
Indien u behoefte heeft aan meer informatie, een voorlopig resultaat en/of een schatting van de 
te betalen belasting in verband met eventueel te treffen maatregelen, bel of mail dan gerust. Wij 
zijn u graag van dienst! 
 
 
 
 
 
Disclaimer 
Bij het vervaardigen van deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. 
Desondanks bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd achterhaald is 
of niet meer (geheel) juist of volledig is. Pierik Accountancy is dan ook niet aansprakelijk voor de 
gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals deze in deze 
nieuwsbrief is opgenomen. Op grond van de in deze nieuwsbrief opgenomen informatie dienen 
derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies. 
© Pierik Accountancy 2019 


