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De tarieven in de eerste twee schijven bevatten
een premiecomponent. Tot de AOW-leeftijd
bestaat deze uit 17,9% AOW, 0,10% Anw en
9,65% Wlz. Bij het bereiken van de
AOW-leeftijd vervalt de AOW-premie. In 2019
bedraagt de AOW-leeftijd 66 jaar en vier
maanden.

INKOMSTENBELASTING
Wijzigingen inkomstenbelasting
Eigen woning
Het eigenwoningforfait voor woningen met een
WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.080.000
bedraagt in 2019 0,65% van de waarde. Voor
het deel van de WOZ-waarde boven
€ 1.080.000 geldt een verhoogd
eigenwoningforfait van 2,35%. Aftrek van
betaalde hypotheekrente in de vierde tariefschijf
gaat tegen 49% in plaats van tegen het
tabeltarief van 51,75%. Het percentage
waartegen aftrek in de vierde tariefschijf wordt
verleend daalt ieder jaar met 0,5%.
De rente in een uitkering uit een
kapitaalverzekering eigen woning (KEW) is
onbelast als de uitkering in 2019 niet meer
bedraagt dan € 166.000. De vrijstelling voor de
KEW geldt alleen voor op 1 januari 2013
bestaande verzekeringen die voldoen aan alle
voorwaarden.
De maximale vrijstelling voor kamerverhuur
bedraagt in 2019 € 5.367.
Premies lijfrenteverzekeringen
Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen
zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor
iemand die op 1 januari de AOW-leeftijd nog
niet heeft bereikt bedraagt de aftrekbare premie,
dat is de jaarruimte, in 2019 13,3% van de
premiegrondslag. De jaarruimte is maximaal
€ 12.678. De jaarruimte wordt verminderd met
de opbouw van pensioenaanspraken en dotaties
aan de oudedagsreserve.
Wie in de voorgaande zeven jaar de jaarruimte
niet of niet geheel heeft benut, kan gebruik
maken van een aanvullende aftrek. Deze
reserveringsruimte bedraagt 17% van de
premiegrondslag in het jaar van aftrek. Er geldt
een maximum van € 7.254. Voor wie aan het
begin van het kalenderjaar maximaal tien jaar
jonger is dan de AOW-leeftijd wordt dit
maximum verhoogd tot € 14.322. De
premiegrondslag is het totaal van de winst uit
onderneming, het resultaat uit werkzaamheden
en het inkomen uit arbeid in het vorige jaar, met
een maximum van € 107.593 en verminderd
met de franchise ter grootte van € 12.275.
Voor tijdelijke oudedagslijfrenten geldt als
voorwaarde voor aftrekbaarheid van de premie

dat het bedrag van de jaarlijkse uitkering niet
hoger mag zijn dan € 21.741. De uitkeringen
mogen niet eerder ingaan dan in het jaar waarin
men de AOW-leeftijd bereikt.
Box 3
Het belastingtarief in box 3 bedraagt 30% over
een fictief rendement. Dat fictieve rendement
wordt berekend over het vermogen in box 3
verminderd met de vrijstelling. Er zijn drie
rendementsschijven met een verschillende
verdeling van het vermogen over sparen en
beleggen. Het fictieve rendement voor het
spaardeel bedraagt 0,13%; het fictieve
rendement voor het beleggingsdeel bedraagt
5,6%. Voor de eerste schijf tot een bedrag van
€ 71.650 boven de vrijstelling geldt een fictief
rendement van 1,94%. Voor de tweede schijf
van € 71.650 tot € 989.736 geldt een fictief
rendement van 4,45%. Voor de derde schijf, dat
is al het vermogen in box 3 boven een bedrag
van € 989.736, geldt een fictief rendement van
5,6%.
De vrijstelling bedraagt in 2019 € 30.360 per
persoon. Schulden komen tot een bedrag van
€ 3.100 per persoon niet in mindering op de
grondslag voor sparen en beleggen.

Tarieven en heffingskortingen
De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting
en voor de loonbelasting zijn in 2019 als volgt.
Inkomen
€ 0 t/m € 20.384
€ 20.385 t/m € 34.300
€ 34.301 t/m € 68.507
€ 68.508 en hoger

tarief I
36,65%
38,10%
38,10%
51,75%

tarief II
18,75%
20,20%
38,10%
51,75%

Tarief I geldt voor mensen die jonger zijn dan
de AOW-leeftijd. Tarief II geldt voor mensen
die AOW-gerechtigd zijn. Voor mensen die
geboren zijn voor 1 januari 1946 geldt een
hogere grens van de tweede schijf van € 34.817.
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Heffingskortingen
De algemene heffingskorting bedraagt
maximaal € 2.477 en wordt afgebouwd tot nihil
bij een inkomen uit werk en woning boven
€ 20.384. De afbouw bedraagt 5,147% van het
inkomen boven € 20.384. Voor
AOW-gerechtigden bedraagt de algemene
heffingskorting maximaal € 1.268 en de
afbouw 2,633%. Vanaf een inkomen van
€ 68.507 is de algemene heffingskorting nihil.
De arbeidskorting bedraagt maximaal € 3.399
en wordt afgebouwd tot nihil vanaf een
arbeidsinkomen van € 34.060. De afbouw
bedraagt 6% van het arbeidsinkomen boven
€ 34.060. Voor AOW-gerechtigden bedraagt de
arbeidskorting maximaal € 1.740 en de afbouw
3,069%. De arbeidskorting bedraagt nihil bij
een inkomen vanaf € 90.710.
De inkomensafhankelijke combinatiekorting
kent in 2019 geen basisbedrag meer. De korting
loopt op bij een hoger arbeidsinkomen dan
€ 4.993 met 11,45% van het meerdere inkomen
tot een maximum van € 2.835. voor
AOW-gerechtigden bedraagt de
inkomensafhankelijke combinatiekorting
maximaal € 1.448.
De jonggehandicaptenkorting bedraagt € 735.
De ouderenkorting geldt voor
AOW-gerechtigden. Deze bedraagt € 1.596 tot
een inkomen van € 36.783. Boven dat inkomen
daalt de ouderenkorting met 15% van het
meerdere tot nihil bij een inkomen van
€ 47.423. De alleenstaande- ouderenkorting
bedraagt € 429.
Hoewel de levensloopregeling is afgeschaft,
bestaat de levensloopkorting nog wel. Deze
geldt bij opname uit het levenslooptegoed. Het
bedrag van € 215 geldt voor ieder jaar waarin
is deelgenomen aan de levensloopregeling.

lidmaatschap van de vereniging eindigt van
rechtswege bij einde van het dienstverband. De
werkneemster heeft de taak van penningmeester
alleen kunnen vervullen door haar
dienstverband bij de supermarkt. Door de
verduistering is het vertrouwen om het geld van
het personeel te beheren beschaamd en daarmee
ook het vertrouwen van de werkgever in de
werkneemster.

van overdrachtsbelasting wordt ontgaan door de
inbreng van een onroerende zaak in een
rechtspersoon, waarvan de aandelen worden
overgedragen.
Er geldt een vrijstelling van
overdrachtsbelasting voor de verkrijging door
een kind van een ondernemer van goederen die
behoren tot de onderneming als het kind de
bedrijfsvoering voortzet. Deze vrijstelling moet
fiscale belemmeringen voor de overdracht van
een onderneming van ouders aan hun kinderen
wegnemen.

FORMEEL RECHT
Administratieve verplichtingen
Ondernemers zijn administratieplichtig. Dat
houdt in dat zij een zodanige administratie van
hun vermogenstoestand en van hun bedrijf
moeten bijhouden dat daaruit op ieder moment
hun rechten en verplichtingen en de voor de
heffing van belasting van belang zijnde
gegevens kunnen worden afgeleid. De
administratie moet zeven jaar worden bewaard.
Tot de administratie behoren ook de
onderliggende stukken. De administratieve
gegevens kunnen op een andere dan de
originele gegevensdrager worden opgeslagen,
mits de volledige gegevens beschikbaar blijven
gedurende de bewaarperiode en zij binnen
redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
De aard, omvang en complexiteit van een
bedrijf zijn medebepalend voor de eisen die aan
een administratie worden gesteld.
De inspecteur kan bij voor bezwaar vatbare
beschikking vaststellen dat een ondernemer niet
aan zijn administratieve verplichtingen heeft
voldaan.
Tijdens een boekenonderzoek bij een
horecaondernemer constateerde de
Belastingdienst dat de administratie gebreken
vertoonde. De Belastingdienst stelde de
tekortkomingen vast in een
informatiebeschikking. De rechtbank was van
oordeel dat de beschikking terecht is gegeven.
De ondernemer had niet aan zijn
administratieve verplichtingen voldaan. Hoewel
een groot deel van zijn omzet contant werd
ontvangen was de kasadministratie niet
controleerbaar. De detailgegevens van de kassa,
pinafslagen, kladbriefjes en dergelijke had de
ondernemer niet bewaard. Dergelijke primaire

bescheiden vormen een wezenlijk deel van de
administratie van een onderneming. Door deze
niet te bewaren kon niet gecontroleerd worden
of de gegevens juist en volledig waren
overgenomen in het kasboek. De vereiste
aansluiting tussen omzet in geld en goederen
kon niet worden gemaakt. De Belastingdienst
kon de juistheid en volledigheid van de omzet
niet controleren.

OVERDRACHTSBELASTING
Onroerendgoed-bv
Bij de verkrijging van in Nederland gelegen
onroerende zaken moet overdrachtsbelasting
worden betaald. Aandelen in een rechtspersoon,
waarvan de bezittingen grotendeels bestaan uit
onroerende zaken, worden aangemerkt als
onroerende zaak. Dat geldt alleen als de
activiteiten van de rechtspersoon bestaan uit het
verkrijgen, vervreemden of exploiteren van
onroerende zaken. De maatstaf van heffing bij
de verkrijging van aandelen in een dergelijke
rechtspersoon is niet de waarde van de
aandelen, maar de waarde van de onroerende
zaken die door die aandelen wordt
vertegenwoordigd. De achtergrond van deze
bijzondere regeling is voorkomen dat de heffing

Hof Arnhem-Leeuwarden is van oordeel dat de
verkrijging van de aandelen in een
onroerendgoed-bv door de zoon van de dga is
vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De bv
dreef een materiële onderneming. Wanneer de
vastgoedportefeuille van de bv als eenmanszaak
zou zijn gedreven, was de overdracht van de
onderneming vrijgesteld van
overdrachtsbelasting. Volgens het hof is met de
wetsfictie, die aandelen aanmerkt als een
onroerende zaak, niet bedoeld om belasting te
heffen in een geval waarin verkrijging van de
onroerende zaak zelf zou zijn vrijgesteld.
Hof Amsterdam kwam in een vergelijkbare
procedure tot hetzelfde oordeel.
De Hoge Raad heeft de beroepen in cassatie van
de staatssecretaris van Financiën tegen de
uitspraken van beide hoven ongegrond
verklaard.

VARIA
Kantineforfait sportverenigingen
naar 13%
In verband met de verhoging van het lage
btw-tarief van 6 naar 9% per 1 januari 2019 is
het zogenaamde kantineforfait voor
sportverenigingen aangepast. Dit forfaitaire
btw-tarief is verhoogd van 11,5 naar 13%.

Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Dit kan
ontstaan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact op te nemen met uw
adviseur.
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Een eventuele verhoging van de AOW-leeftijd
wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de
gemiddelde resterende levensverwachting op
65-jarige leeftijd. Bekendmaking van een
verhoging gebeurt vijf jaar van tevoren. De
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft bekend gemaakt dat de
AOW-leeftijd in 2024 niet stijgt en dus 67 jaar
en drie maanden blijft. De resterende
levensverwachting neemt in 2024 wel toe ten
opzichte van eerdere jaren, maar onvoldoende
om de AOW-leeftijd verder te verhogen.
Voor de fiscale behandeling van aanvullende
pensioenregelingen geldt de
pensioenrichtleeftijd als uitgangspunt. De
pensioenrichtleeftijd is op vergelijkbare wijze
als de AOW-leeftijd gekoppeld aan de
levensverwachting. Voor 2020 blijft de
pensioenrichtleeftijd 68 jaar.

Voortgang vervanging Wet DBA
De minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer
geïnformeerd over de voortgang van de
wetgeving ter vervanging van de Wet
deregulering beoordeling arbeidsrelaties
(DBA). In het regeerakkoord zijn maatregelen
aangekondigd om schijnzelfstandigheid en
concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te
gaan en om zekerheid te geven aan
zelfstandigen en hun opdrachtgevers dat geen
sprake is van een dienstbetrekking. De
maatregelen omvatten de volgende zaken.
Opdrachtgeversverklaring
Via een te ontwikkelen webmodule kunnen
opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring
verkrijgen als er geen sprake is van een
dienstbetrekking. De webmodule is naar
verwachting eind 2019 gereed. De minister zal
de Kamer voor de zomer van 2019 nader
informeren over de voortgang.

Inbreng vanuit privévermogen

Verduidelijking gezag
Verduidelijkt wordt wanneer er een
gezagsverhouding is tussen opdrachtgever en
-nemer. Daarmee kunnen zij zelf beoordelen of
sprake is van een dienstbetrekking. Het
gezagscriterium wordt verduidelijkt per
1 januari 2019. Dat gebeurt door het opnemen
van een uitgebreide toelichting als bijlage bij
het Handboek Loonheffingen.
Arbeidsovereenkomst laag tarief (ALT)
Het mag niet meer mogelijk zijn om langdurig
zelfstandigen in te huren tegen een laag tarief
voor het uitvoeren van reguliere
bedrijfsactiviteiten. De kans is groot dat deze
maatregel in strijd is met Europees recht.
Daarom wordt ook naar alternatieven gezocht.
Naar verwachting kan deze maatregel niet
eerder dan per 1 januari 2021 in werking treden.
Opt-out
De opt-out biedt de mogelijkheid om af te zien
van inhouding van loonheffingen en geeft
opdrachtnemers en opdrachtgevers extra
zekerheid. De ALT en opt-out worden
momenteel uitgewerkt en zullen samen in
wetgeving worden vormgegeven.
De handhaving van de Wet DBA door de
Belastingdienst is opgeschort tot in ieder geval
1 januari 2020, met uitzondering van
kwaadwillenden. In verband met het invoeren
van extra bescherming van zelfstandigen aan de
onderkant van de arbeidsmarkt wordt het nut en
de rol van fictieve dienstbetrekkingen bezien.
Het doel van fictieve dienstbetrekkingen is het
beschermen van kwetsbare groepen op de
arbeidsmarkt. Het kabinet gaat daarover in
gesprek met de sociale partners.

ARBEIDSRECHT
Transitievergoeding
De maximale hoogte van de transitievergoeding
wordt jaarlijks bij ministeriële regeling
gewijzigd. De aanpassing van het bedrag volgt
de ontwikkeling van de contractlonen in het
voorafgaande jaar. Het aangepaste bedrag wordt
afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000.
Uitgaande van de geraamde stijging van de
contractlonen met 2,9% komt het maximum van
de transitievergoeding uit op € 81.291. Na
afronding bedraagt de maximale
transitievergoeding voor 2019 € 81.000.
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toegelaten auto’s zonder CO2-uitstoot geldt een
verlaagde bijtelling van 4% over de eerste
€ 50.000. Voor zover de catalogusprijs hoger is
dan € 50.000 geldt de reguliere bijtelling van
22%. In alle andere gevallen bedraagt de
bijtelling 22%.

Ondernemers hebben in beginsel de keuze of zij
vermogensbestanddelen die zij in de
onderneming gebruiken tot hun
ondernemingsvermogen rekenen of tot hun
privévermogen. De keuzevrijheid wordt beperkt
door de redelijkheid. Vermogensbestanddelen
die voor 90% of meer zakelijk worden gebruikt
zijn verplicht ondernemingsvermogen.

Ontslag op staande voet
Ontslag op staande voet is een ingrijpende
maatregel met verstrekkende gevolgen voor de
werknemer. Daarom vereist de wet dat er een
dringende reden is waarom de
arbeidsovereenkomst niet langer kan
voortduren. Zelfs een slapend dienstverband
kan door ontslag op staande voet worden
beëindigd. Een slapend dienstverband doet zich
voor wanneer een werknemer na twee jaar
arbeidsongeschiktheid een
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt. De
dienstbetrekking wordt niet automatisch
verbroken na twee jaar arbeidsongeschiktheid.
Een werkneemster van een supermarkt was
penningmeester van de personeelsvereniging.
Die rol vervulde zij ook nog tijdens haar
arbeidsongeschiktheid. Als penningmeester had
de werkneemster toegang tot de bankrekening
van de personeelsvereniging en de beschikking
over de pinpas van de bankrekening. Nadat een
nieuw bestuur was benoemd bleek dat er vrijwel
geen geld op de rekening van de
personeelsvereniging stond door een groot
aantal niet verantwoorde opnamen en
betalingen. De werkneemster werd wegens
verduistering op staande voet ontslagen omdat
zij geen sluitende verklaring kon geven voor
deze betalingen. Tijdens een strafrechtelijk
onderzoek werd verduistering aangetoond.
De kantonrechter liet het ontslag in stand omdat
de door de werkgever als dringende reden
aangevoerde verduistering vaststond. In hoger
beroep heeft Hof Den Bosch de beschikking
van de kantonrechter bekrachtigd. Het verweer
van de werkneemster dat verduistering in haar
rol van penningmeester bij de
personeelsvereniging haar rol van
werkneemster niet raakt, gaat volgens het hof
niet op. Alleen personeelsleden van de
werkgever kunnen lid worden van de
personeelsvereniging. De vereniging wordt
gefinancierd uit het loon van het personeel. Het

Een landbouwer was eigenaar van twee
percelen, waarop zijn woning en
bedrijfsgebouwen stonden. De woning met
ondergrond behoorde tot het privévermogen. De
bedrijfsgebouwen en de overige grond waren
ondernemingsvermogen. In 2008 liet de
landbouwer een nieuwe woning bouwen op tot
het ondernemingsvermogen behorende grond.
De woning werd als ondernemingsvermogen
aangemerkt. Omdat er volgens het
bestemmingsplan op beide percelen slechts één
woning mocht zijn, gaf de landbouwer de
woonbestemming van de oude woning op om
een bouwvergunning voor de nieuwe woning te
kunnen krijgen. Door het verlies van de
woonbestemming daalde de waarde van de
oude woning met ondergrond volgens taxatie
met € 50.000. Op het moment van de
ingebruikname van de nieuwe woning heeft de
landbouwer dit bedrag geactiveerd op zijn
balans en tot de boekwaarde van de nieuwe
woning gerekend.
Ter gelegenheid van het aangaan van een vof
met zijn echtgenote per 1 januari 2012 bracht
de landbouwer de nieuwe woning naar zijn
privévermogen over. Dat leidde tot een
boekverlies omdat de waarde in bewoonde staat
lager was dan de boekwaarde van de woning.
De vraag was of de waardevermindering van de
oude woning terecht was opgenomen in de
boekwaarde van de nieuwe woning. De
rechtbank was van oordeel dat dit het geval
was. Waardestijgingen van het
ondernemingsvermogen die niet in de
uitoefening van de onderneming zijn ontstaan,
maar vanuit het privévermogen zijn ingebracht
of opgeofferd blijven buiten de
winstberekening. De woonbestemming op de
tot het ondernemingsvermogen gerekende
nieuwe woning heeft de landbouwer verkregen
door de woonbestemming op de tot zijn
privévermogen gerekende oude woning op te
offeren. Dat betekent volgens de rechtbank dat
de landbouwer de waardedaling van de
privéwoning wegens verlies van de

woonbestemming terecht heeft geactiveerd op
zijn ondernemingsbalans.

Verdeling vermogen in box 3
Fiscale partners kunnen voor de
belastingheffing hun vermogen in box 3
onderling verdelen in iedere gewenste
verhouding, zolang zij gezamenlijk maar het
gehele vermogen aangeven. De keuze van de
partners voor een vermogensverdeling wordt
gemaakt bij de aangifte, maar kan gewijzigd
worden zolang de aanslagen niet onherroepelijk
vaststaan. Een belastingplichtige is alleen
gebonden aan een akkoordverklaring met een
verdeling van het vermogen in box 3 als die
verklaring onderdeel is van een compromis
waarin uitdrukkelijk afstand is gedaan van het
recht om deze verdeling te wijzigen.
De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof
Arnhem-Leeuwarden vernietigd waarin het hof
meende dat het in strijd is met een goede
procesorde om in de loop van een procedure
een andere verdeling te maken. Die opvatting
van het hof is niet juist.

LOONBELASTING
Wijzigingen loonbelasting
In de loonbelasting zijn per 1 januari 2019
enkele zaken gewijzigd.
Privégebruik auto
Werknemers met een auto van de zaak, die zij
ook privé mogen gebruiken, worden
geconfronteerd met een bijtelling bij hun
salaris. De bijtelling is een percentage van de
cataloguswaarde van de auto inclusief
omzetbelasting. Bepalend voor de hoogte van
het percentage van de bijtelling zijn de
CO2-uitstoot en de datum van eerste toelating
op de weg van de auto. Voor in 2019 nieuw
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Tot en met 2016 golden nog verschillende
verlaagde percentages. Deze verlaagde
percentages en uitstootgrenzen gelden
gedurende maximaal 60 maanden. Auto’s van
voor 2017, waarvoor een verlaagd
bijtellingspercentage geldt, vallen na de periode
van 60 maanden onder de destijds geldende
standaardbijtelling van 25% en niet onder het
huidige algemene percentage van 22. Voor
auto’s zonder CO2-uitstoot van voor 2017 geldt
na het verstrijken van de 60-maandstermijn een
verlaagde bijtelling van 7% over de eerste
€ 50.000 van de catalogusprijs en van 25%
over het meerdere.
30%-regeling
Voor uit het buitenland afkomstige werknemers
met een bijzondere deskundigheid geldt onder
bepaalde voorwaarden een belastingvrije
vergoeding van 30% van de totale bruto
beloning. Om aan te tonen dat een werknemer
beschikt over een specifieke deskundigheid die
op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars
aanwezig is, geldt een salarisnorm. Voor 2019
is het normbedrag vastgesteld op € 37.743.
Voor werknemers die jonger zijn dan 30 jaar en
beschikken over een afgeronde masteropleiding
geldt een verlaagde salarisnorm van € 28.690.
De 30%-regeling kent sinds 1 januari 2019 een
maximale looptijd van vijf jaar. De verkorting
van de looptijd geldt met ingang van 2021 ook
voor bestaande gevallen. Van 2012 tot en met
2018 was de maximale looptijd acht jaar. Tot en
met 2011 was de looptijd maximaal tien jaar.
Vrijwilligersregeling
Aan vrijwilligers kan in 2019 een vrijgestelde
vergoeding worden betaald van maximaal
€ 170 per maand en € 1.700 per jaar.
Kraamverlof en partnerverlof
Een werknemer heeft na de bevalling van zijn
partner recht op vijf werkdagen doorbetaald
kraamverlof. De werknemer kan het verlof
meteen opnemen of in de eerste vier weken na
de bevalling.

voorlopige aanslag in volgende jaren kan
worden uitbetaald. De aanvraag daarvoor hoeft
niet elk jaar opnieuw te worden gedaan.
Voor het belastingdeel van de arbeidskorting
geldt een uitzondering voor werknemers die
inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU,
van een EER-land, Zwitserland of de
BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius en
Saba). Zij hebben recht op het belastingdeel van
de arbeidskorting. Vanaf 1 januari 2019 moet
per werknemer worden bepaald of de
inhoudingsplichtige rekening moet houden met
het belastingdeel van de heffingskortingen.
Bepalend daarvoor is van welk land een
werknemer inwoner is. Afhankelijk van het
woonland van de werknemer kan worden
vastgesteld welke loonbelastingtabel van
toepassing is.

Belastingdeel heffingskortingen
De heffingskortingen voor de loon- en
inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en
een premiedeel. Iedereen, die onder de
loonbelasting valt, heeft recht op het
belastingdeel van de heffingskortingen die
samen de loonheffingskorting vormen.
Iedereen, die in Nederland verzekerd is voor de
volksverzekeringen, heeft recht op het
premiedeel van de heffingskortingen.
Met ingang van 1 januari 2019 ontvangen
buitenlandse belastingplichtigen niet langer via
de loonbelasting het belastingdeel van de
heffingskortingen. Deze maatregel moet
voorkomen dat buitenlandse belastingplichtigen
heffingskortingen via de inkomstenbelasting
terug moeten betalen wanneer zij daar geen
recht op hebben. Buitenlandse
belastingplichtigen, die recht hebben op
dezelfde heffingskortingen als binnenlandse
belastingplichtigen, kunnen de
heffingskortingen via hun aangifte
inkomstenbelasting incasseren. Via een
voorlopige aanslag inkomstenbelasting kunnen
zij de heffingskortingen al in de loop van het
kalenderjaar ontvangen. Dat geldt overigens
alleen voor buitenlandse belastingplichtigen van
wie is vastgesteld dat zij in aanmerking komen
voor de heffingskortingen. Voor nieuwe
gevallen geldt dat, wanneer is vastgesteld dat
iemand in aanmerking komt voor de
heffingskorting, deze vervolgens via de

Met ingang van 1 januari 2019 komen van alle
loonbelastingtabellen drie versies, namelijk een
voor inwoners van Nederland, een voor
inwoners van andere EU-lidstaten, van een
EER-land, Zwitserland of de BES-eilanden en
een voor inwoners van derde landen.
Inwoner van Nederland of niet?
Waar iemand woont wordt bepaald aan de hand
van de feiten en omstandigheden. Denk aan de
door de werknemer opgegeven woonplaats, de
reiskostenvergoeding en gegevens voor
beoordeling van de verzekeringsplicht. Een
werknemer, die hier zijn permanente woon- of
verblijfplaats heeft, is inwoner van Nederland.
Een werknemer, die zowel in Nederland als in
het buitenland woont of verblijft, is alleen
inwoner van Nederland als zijn sociale en
economische leven zich hier afspeelt. Woont
zijn gezin in het buitenland, gaan zijn kinderen
daar naar school en houdt hij daar
bankrekeningen aan, dan is hij waarschijnlijk
geen inwoner van Nederland. De werknemer
heeft in dat geval geen recht op het
belastingdeel van de heffingskortingen.
Woonplaatsverklaring
Bestaat er twijfel omtrent het woonland van de
werknemer, dan kan de werknemer daar een
einde aan maken met een woonplaatsverklaring.
De werknemer kan de woonplaatsverklaring
aanvragen bij een belastingkantoor in het land
waarvan hij inwoner is. Een werknemer, die in
Nederland woont, kan een
woonplaatsverklaring aanvragen bij
Belastingdienst/kantoor Arnhem.
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ONDERNEMINGSWINST
Aftrekposten ondernemers
Oudedagsreserve
De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een
ondernemer bedraagt in 2019 9,44% van de
winst, maar maximaal € 8.999. De toevoeging
wordt verminderd met ten laste van de winst
gekomen pensioenpremies.
Ondernemersaftrek
Een ondernemer voldoet aan het urencriterium
als hij op jaarbasis ten minste 1.225 uur en de
helft van zijn arbeidstijd aan zijn onderneming
besteedt. Door te voldoen aan het urencriterium
heeft de ondernemer recht op
ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek
omvat:
• de zelfstandigenaftrek;
• de aftrek voor S&O-werk;
• de meewerkaftrek;
• de startersaftrek arbeidsongeschikten;
• de stakingsaftrek.
Alleen de bedragen van de aftrek S&O-werk
zijn gewijzigd. Deze aftrek bedraagt in 2019
€ 12.775. Wie in een van de vijf voorafgaande
kalenderjaren geen ondernemer was en in deze
periode niet meer dan tweemaal de S&O-aftrek
heeft toegepast, heeft recht op een verhoogde
aftrek S&O-werk. De verhoging bedraagt
€ 6.391.
Gemengde kosten
Gemengde kosten zijn kosten met een deels
zakelijk, deels privé karakter. Voor gemengde
kosten geldt een beperking van de mate waarin
zij in aftrek komen op de winst. De volgende
kosten zijn voor 80% aftrekbaar:
• kosten van voedsel, drank en genotmiddelen;
• kosten van representatie, inclusief recepties,
feestelijke bijeenkomsten en vermaak;
• kosten van congressen, seminars, symposia,
excursies, studiereizen en dergelijke.
De ondernemer kan er voor kiezen 20% van de
werkelijke gemengde kosten niet in aftrek te
brengen. Als alternatief kan de ondernemer de
kosten volledig in aftrek brengen en de winst
verhogen met een vast bedrag van € 4.600.
Mkb-winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling voor ondernemers is
niet gewijzigd in 2019 en bedraagt 14% van de
winst.

Investeringsaftrek
De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld
om investeringen door ondernemers in
bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie
vormen van investeringsaftrek:
• kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA);
• energie-investeringsaftrek (EIA); en
• milieu-investeringsaftrek (MIA).
KIA
Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kan
KIA worden genoten indien het totale
investeringsbedrag in 2019 ligt tussen € 2.300
en € 318.449. Er geldt een minimumbedrag per
bedrijfsmiddel van € 450. Vanaf een
investeringsbedrag van € 2.300 bedraagt de
investeringsaftrek 28% van het
investeringsbedrag. De maximale KIA bedraagt
€ 16.051. Dit bedrag wordt bereikt bij een
investeringsbedrag tussen € 57.321 en
€ 106.150. Bij een hoger investeringsbedrag
dan € 106.150 daalt de KIA met 7,56% van het
meerdere, totdat deze nihil bedraagt bij een
investeringsbedrag van € 318.449.
EIA
Het tarief van de EIA voor investeringen in
energiebesparende bedrijfsmiddelen bedraagt in
2019 45% van het investeringsbedrag. De lijst
met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen
voor EIA is aangepast. Het maximale
investeringsbedrag waarover aftrek wordt
verleend bedraagt € 122 miljoen. Voor het
recht op EIA moet het investeringsbedrag per
bedrijfsmiddel ten minste € 2.500 bedragen.
Een overzicht van de voor EIA kwalificerende
bedrijfsmiddelen is te vinden op de website van
de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.
MIA
De tarieven van de MIA voor investeringen in
bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen als
milieu-investeringen zijn niet gewijzigd. De
lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking
komen voor MIA is wel aangepast. De MIA
bedraagt voor investeringen:
• in categorie I 36,0%;
• in categorie II 27,0%;
• in categorie III 13,5%.
Voor het recht op MIA moet het
investeringsbedrag per bedrijfsmiddel ten
minste € 2.500 bedragen. Er geldt een
maximumbedrag van € 25 miljoen waarover
MIA wordt verleend.

Vamil
In aanvulling op de MIA geldt voor
milieu-investeringen de Vamilregeling. Deze
regeling staat vervroegde afschrijving toe op
milieu-investeringen tot 75% van de
aanschafwaarde. De resterende 25% moet
regulier worden afgeschreven.
Een overzicht van de voor MIA/Vamil
kwalificerende bedrijfsmiddelen is te vinden op
de website van de Rijksdienst voor
ondernemend Nederland.

Jachtkosten
Zakelijke kosten komen ten laste van het
resultaat van een onderneming. Op de
ondernemer rust de bewijslast voor de
zakelijkheid van kosten. Slaagt de ondernemer
er niet in om aannemelijk te maken dat
bepaalde uitgaven zakelijk zijn, dan komen zij
niet ten laste van de winst. Problemen doen zich
op dat vlak nogal eens voor bij kosten van
relatiebeheer of promotionele kosten, zeker
wanneer geld wordt besteed aan activiteiten die
in de persoonlijke interessesfeer van de
ondernemer liggen. Dergelijke kosten zijn niet
per definitie onzakelijk, maar er moet wel
rekening gehouden worden met het
privé-aspect.
Een bv wilde een bedrag van ruim € 26.000 aan
kosten van jachtpartijen ten laste van haar
resultaat brengen. De bv had geen zakelijke
belangen bij de jacht, als onderneming
exploiteerde de bv een coffeeshop. Wel was de
dga van de bv een fervent jager. De
Belastingdienst heeft de jachtkosten
gecorrigeerd. De bv slaagde er in de procedure
voor de rechtbank en het hof niet in om
aannemelijk te maken dat de jachtkosten zijn
gemaakt ten behoeve van de onderneming. De
kosten waren niet zakelijk en kwamen daarom
niet in aftrek.

OMZETBELASTING
Verhoging laag tarief btw
Per 1 januari 2019 bedraagt het lage btw-tarief
9%. De staatssecretaris van Financiën is niet
van plan om een uitzondering te maken op de
verhoging van het lage btw-tarief. Dat zegt hij
in antwoord op Kamervragen. Het lage tarief
geldt voor eerste levensbehoeften, waaronder
levensmiddelen en leidingwater. De
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vragenstellers wilden van de staatssecretaris
weten hoe hij staat tegenover het niet toepassen
van de tariefsverhoging voor drinkwater.
De staatssecretaris is ook niet van plan om de
belasting op leidingwater te verlagen of af te
schaffen. De belasting op leidingwater wordt
geheven van leveranciers van leidingwater. Het
tarief in 2019 is € 0,345 per m3.

Nieuwe btw-identificatienummers
Het huidige btw-identificatienummer van
eenmanszaken omvat het burgerservicenummer
(BSN) van de ondernemer. Dat gaat veranderen.
Alle eenmanszaken in Nederland krijgen
namelijk voor 1 januari 2020 een nieuw
btw-identificatienummer.
Door de uitgifte van nieuwe
btw-identificatienummers voldoet de
Belastingdienst aan de eisen van de Autoriteit
Persoonsgegevens. Het risico van
identiteitsfraude vermindert hierdoor en de
privacy van ondernemers wordt beter
gewaarborgd. In de interne systemen van de
Belastingdienst blijft overigens het bestaande
nummer in gebruik. Het nieuwe
btw-identificatienummer is bedoeld voor extern
gebruik en wordt bij contacten met de systemen
van de Belastingdienst automatisch vertaald
naar het oude nummer om de interne
verwerking door de Belastingdienst ongestoord
te laten verlopen.

SOCIALE VERZEKERINGEN
AOW-leeftijd in 2024
De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Tot en
met 2021 gaat het om een vaste stijging per
jaar. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld
aan de ontwikkeling van de levensverwachting.

