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Belastingplan 2019

Onderwerpen belastingplan:

Inkomstenbelasting
• Tariefsaanpassingen IB, wijzigingen heffingskortingen
• Wijzigingen Eigen woning
• Beperking aftrekposten box 1 tegen max 37,05%
• Versnelde afbouw aftrekposten box 1 ondernemers 
• AB-tarief (box 2) en beperking verliesverrekening
• Invoering belastingheffing schuld bij eigen bv boven € 500.000
• Aanpassing rendementsheffing box 3 

Premies werknemersverzekeringen/Arbeidsrecht
• Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Vennootschapsbelasting
• Afschaffing dividendbelasting/invoering bronbelasting
• Wijziging tarief vennootschapsbelasting 
• Beperking afschrijving vastgoed in eigen gebruik
• Beperking verliesverrekening
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Belastingplan 2019

Onderwerpen belastingplan:

Omzetbelasting
• Verhoging lage btw tarief 
• Modernisering kleineondernemersregeling (KOR)
• Verruiming sportvrijstelling 
• BTW-richtlijn voor e-commerce

Vervoer
• 7% bijtelling fiets van de zaak
• Maatregelen autobelastingen

Wet DBA

Overige maatregelen

Fiscale tips 2018
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Rijksbegroting 2019

Loon- en               

inkomsten-

belasting

61,7 miljard

Premies 

volksver-

zekeringen

43,5 miljard

Omzetbelasting

59,6 miljard

Premies 

zorgverze-

keringswet

43,4 miljard

Premies 

werknemers-

verzekeringen

25,6 miljard

Accijnzen   

12,3      

Miljard

Vennoot-

schaps-

belasting 

25,3 miljard

Overige      

belastingen 

33,6 miljard

Totaal inkomsten 

305 miljard Sociale

zekerheid

81,8 miljard

Zorg 

79,7 miljard

Onderwijs, 

Cultuur, 

Wetenschap

38,5 miljard

Gemeente, 

Provincie-

fonds

32,5 miljard

Buitl. 

zaken/

13,2 

miljard

Justitie

11,1         

miljardDefensie

10miljard

Infra-

structuur

9,5 miljard
Rente

5,5 

miljard

Overigen

13,2                          

miljard

Totaal uitgaven            

295 miljard
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Inkomstenbelastingtarieven 2019 2018
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Jonger dan AOW-leeftijd in 2019:

1e schijf - € 20.384 36,65% 

2e schijf € 20.384 € 34.300 38,10%

3e schijf * € 34.300 € 68.507 38,10%

4e schijf € 68.507 - 51,75% 

Ouder dan AOW-leeftijd in 2019:

1e schijf - € 20.384 18,75%

2e schijf € 20.384 € 33.914 20,20%

3e schijf * € 33.914 € 68.507 38,10%

4e schijf € 68.507 - 51,75% 

Jonger dan AOW-leeftijd in 2018:

1e schijf - € 20.142 36,55% 

2e schijf € 20.142 € 34.404 40,85% 

3e schijf * € 35.404 € 68.507 40,85%

4e schijf € 68.507 - 51,95% 

Ouder dan AOW-leeftijd in 2018:

1e schijf - € 20.142 18,65% 

2e schijf € 20.142 € 33.914 22,95% 

3e schijf * € 33.914 € 68.507 40,85%

4e schijf € 68.507 - 51,95% 
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Verkrijger Bedrag 2019 Bedrag 2018

Algemene heffingskorting (tot 65 jaar en 

6 maanden)*
2.477 2.265

Arbeidskorting* 3.399 3.249

Combinatiekorting (inkomensafhankelijk) 2.835 2.801

Ouderenkorting 1.596 1.418

Alleenstaande ouderenkorting 429 423

Jonggehandicaptenkorting 737 728
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* Versnelde afbouw heffingskortingen: 2e en 3e schijf
 Alg. heffingskorting: vanaf inkomen € 20.000, 

5,147%, tot nihil bij € 68.507
 Arbeidskorting vanaf € 34.060 met 6%, nihil vanaf 

circa € 100.000 
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Inkomstenbelastingtarieven 2021

93% zit in basistarief, 7% in toptarief

Tariefverlaging 2e en 3e schijf: van 40,85 naar 37,05% = 3,8%
Door afbouw heffingskortingen, effect -/- 3,537%
Tariefvoordeel 0,263%
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Inkomstenbelastingtarieven 2021

AOW-leeftijd in 2021:

1e Schijf
€ 35.286 19,15 %

2e schijf € 35.286 € 68.507 37,05 % 

3e schijf € 68.507 49,5 %
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Inkomstenbelasting
Eigen woning

 Aftrekbeperking hypotheekrenteaftrek: versnelde afbouw
 Eigenwoningforfait omlaag
 Afschaffing aftrek wegens geen of geringe woningschuld
 Aftrek monumentenpanden omgezet naar subsidie
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Inkomstenbelasting
Eigen woning (renteaftrek)

• Renteaftrek afbouw m.i.v. 2014, jaarlijkse daling met 0,5% in hoogste tariefschijf                                                              
• In 2019 dus wederom 0,5 % minder aftrek, maximale renteaftrek dan nog tegen 

maximaal 49% IB
• Oorspronkelijk plan; in 2041 aftrek nog slechts tegen 38% tarief IB
• Nieuw voorstel: vanaf 2020 versnelde afbouw met 3% per jaar
• 2020: 46%, 2021: 43% en 2022: 40% en tot slot 2023: 37,05%

• Aftrekbeperking hypotheekrente 30 jaar vanaf 2001.
In 2031 voor hele generatie einde renteaftrek i.v.m. 30 jaarstermijn!

10



Belastingplan 2019

Inkomstenbelasting
Eigen woning

• Verlaging eigenwoningforfait (deel op basis van de WOZ waarover u geen aftrek 
geniet):
Thans 0,7% (boven € 75.000), wordt verlaagd naar 0,65%

• Verdere verlaging forfait vanaf 2020 (Regeerakkoord), 2021: 0,6%, 2022: 0,5% en 
2023: 0,45%

• Afschaffing aftrek wegens geen of geringe eigenwoning schuld (Hillenaftrek):
Voorstel om in 30 jaar in gelijke stappen van 3,33% af te schaffen vanaf 2019; 
in 2019 dus een aftrek van 96,66% van het eigenwoningforfait
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Inkomstenbelasting
Eigen woning

Advies: overweeg aankoop eigen woning in BV:
‒ oversluiten hypotheek (hoge + boeterente); of
‒ einde renteaftrek (30 jaar of aflossingsvrij)

Voordelen:
 Lagere hypotheekrente en geen boetrente
 Box 1: Rente aftrek max 37,05 (of geen aftrek)         BV: renteaftrek tegen (15% + 26,9%) 

37,87% (41,89%)
 Geen eigenwoningforfait
 Aftrek onderhoudskosten

Nadelen: 
 Huuropbrengst bv, overdrachtsbelasting 2% (eenmalig) en toekomstige waardestijging belast
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Beperking aftrekposten inkomstenbelasting box 1

 Afbouw vanaf 2020 in vier jaar naar 37,05% in 2023
 Aftrekposten:

‒ persoonsgebonden aftrek (giften, alimentatie, specifieke zorgkosten)
‒ scholingsuitgaven
‒ ondernemingsaftrek (zelfstandigenaftrek, aftrek S&O-werk, meewerkaftrek)
‒ MKB-winstvrijstelling/TBS-winstvrijstelling

Aftrekbeperking geldt niet voor: lijfrente, AOV
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Inkomstenbelasting beperking aftrekposten

• Snellere beperking renteaftrek en overige aftrekposten (2019: 49%)

14

Aftrekbeperking 

aftrekposten

Percentage

2020 46 %

2021 43 %

2022 40 %

2023 37,05%
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Beperking aftrekposten inkomstenbelasting box 1

Advies: haal kosten naar voren
‒ betaal hypotheekrente vooruit (max 50%)
‒ ziektekosten (voorgenomen ingrepen)
‒ alimentatie*, afkoop toekomstige verplichtingen
‒ giften
‒ scholing
‒ investeringen uitstellen (i.v.m. mkb winstvrijstelling)

* bij ontvanger belast tegen regulier tarief
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Handhaving EIA, MIA en VAMIL

 Faciliteiten ten minste tot 1 januari 2024 van toepassing

 Verlaging vanaf 2019 van aftrekpercentage EIA van 54,4 % naar 45%
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Belastingplan 2019/ WAB

Premies werknemersverzekeringen

 Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

 Van 72 sectorpremies naar een hoge en een lage premie
 Minder WW-premies voor werknemers met vast contract (lage premie)
 Hoge premie voor flexibele contracten en (met terugwerkende kracht!): 

‒ binnen 1 jaar in WW na aanvang vast contract
‒ deeltijd-WW (naast vast contract)
‒ beëindiging vast contract binnen 5 maanden

 Minister bepaalt hoogte premie, verschil premie hoog en laag, max 5%
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WAB

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Naast premie-aanpassing:
 Verlenging proeftijd naar 5 maanden
 Versoepeling ontslagrecht voor werkgevers (cumulatiegrond)
 Terugkeer 3 maal contract voor bepaalde tijd (in 3 jaar)

Overige wijzigingen:
 Verlaging uitkeringsduur WW van 38 (2015) naar 24 maanden (2019) 
 Verlaging transitievergoeding, maar wel vanaf begin arbeidsovereenkomst
 Compensatie transitievergoeding (1 april 2020) bij ontslag wegens langdurige 

ziekte (ook voor vergoedingen vanaf 1 juli 2015) of bedrijfsbeëindiging 
 Payrollwerknemers krijgen zelfde rechten als werknemers opdrachtgever
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Inkomstenbelasting box 2
Voorstel verhoging tarief aanmerkelijk belang (AB) box 2:

 Geen overgangsregime voor huidige reserves
 Advies: oude reserves in BV voor 2020 uitkeren?
 Beperking verliesverrekening: van nu 9 jaar naar 6 jaar; verlies uit 2018 blijft 

9 jaar verrekenbaar, verlies vanaf 2019 nog 6 jaar verrekenbaar
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Voorstel tarief box 2

2018/2019 2020 2021

Tarief (%) 25 26,25 26,9
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Inkomstenbelasting box 2

 Invoering belastingheffing schuld DGA bij eigen bv boven € 500.000

 Vanaf 1 januari 2022: AB heffing 26,9% over meerdere boven € 500.000 schuld
 Schuld DGA + partner tezamen
 Bestaande en nieuwe eigenwoning lening uitgezonderd
 Let op met onzakelijk lening aan kind

 Advies: los schuld boven 500K tijdig (vóór 2020) af met dividend (let op tijdstip 
i.v.m. box 3 heffing, oplossing eerst omzetten in tbs-lening (box 1) aan BV
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Inkomstenbelasting
Box 3: aanpassing vermogensrendementsheffing

 Vanaf invoering Box 3; heffing op basis van 4% forfaitair rendement over netto-
vermogen x 30% IB-tarief (1,2% over netto-vermogen)

 Voorstel met ingang van 2019:
 Verhoging heffingsvrij vermogen naar € 30.360 (2018: € 30.000) per persoon
 Schijven als grondslag  voor oplopend forfaitair rendement 2019 (getallen 2018):

 Evaluatie systeem in 2020
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Van het gedeelte van 

de grondslag voor 

sparen en beleggen 

meer dan

Maar niet 

meer dan

Forfaitair 

rendement

Effectief (na 

30% IB)

Forfaitair 

rendement 

Regeerakkoord

Effectief (na 

30% IB)

€ 30.000 € 100.000 1,94 % (2,65) 0,58 % (0,80) 2,02 % 0,61 %

€ 100.001 € 1.000.000 4,45 % (4,52) 1,34 % (1,36) 4,33 % 1,30 %

€ 1.000.001 - 5,6 % (5,38) 1,68 % (1,61) 5,38% 1,61 %



Regeerakkoord

Inkomstenbelasting
Voorstel vermogensrendementsheffing box 3:

Regeerakkoord:

 Verlaging forfait komende jaren (aansluiting actuele rendementen)?

 Snellere aansluiting bij het werkelijk rendement 

 Bezwaarschrift tegen box 3 bij spaarsaldi: lopende procedure op grond van 
discriminatieverbod? Uitspraak Hoge Raad afwachten.
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Dividendbelasting

 Voorheffing box 2 of vennootschapsbelasting = thans 15%; afschaffing per 
1 januari 2019 gaat niet door!

 Invoering bronheffing op royalty’s en rente, gaat ook niet door!

 Voorkoming belastingderving 1,9 miljard teruggeven aan MKB (BV 
ondernemingen)
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Vennootschapsbelasting 

 Aanpassing tarieven: 

 Advies: stel winst uit of haal kosten naar voren, let op: goedkoopmansgebruik
 Investeringen naar voren halen, desinvesteringen uitstellen, HIR
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Voorstel tarief vennootschapsbelasting

Resultaat tarief (%)

Van Tot 2017/2018 2019 2020 2021

-- € 200.000 20 19 16,5 15

€ 200.001 -- 25 25 22,55 20,5
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Vpb Box 2

Cumulatief vpb + 

box 2

Winsten 0-200.000 >200.000 0-200.000 >200.000

2018 20% 25% 25% 40% 43,75%

2019 19% 24% 25% 39,25% 43,23%

2020 16,5% 22,5% 26,3% 38,42% 42,89%

2021 15% 20,5% 26,9% 37,87% 41,89%
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Vennootschapsbelasting + box 2 cumulatief 
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Vennootschapsbelasting

Beperking verliesverrekening:

 Voorwaartse verliesverrekening ingeperkt van 6 naar 9 jaar
 Verlies 2018 nog verrekenbaar t/m 2027
 Verlies 2019 nog verrekenbaar t/m 2025

 Overgangsrecht: oudste verlies eerst nog verrekenbaar
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Vennootschapsbelasting

Beperking afschrijving vastgoed in eigen gebruik:

 Nu: afschrijving tot 50% van WOZ-waarde
(voor verhuurd OG 100% van WOZ-waarde )

 Beperking afschrijving vastgoed in eigen gebruik tot 100% van WOZ-waarde
 Afwaardering van de werkelijke waarde onder WOZ-waarde nog wel mogelijk? 
 Advies: nieuw pand investeren in inkomstenbelastingsfeer (box 1)
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Wijziging rechtsvormkeuze voor ondernemingen?

 Eenmanszaak (winst in inkomstenbelasting) 
 IB tarief (max. 49,5% -/- MKB winstvrijstelling 14% x 37,05%) = 44,31% + 

ondernemingsaftrek (max 37,05%)  
versus
 BV (vennootschapsbelasting + AB heffing)
 VPB tarief (15 - 20,5%) + AB heffing (26,9%), cumulatief 37,87 tot 41,89%

Ten gevolge van Belastingplan:
 Verlaging Vpb tarief (verhoging AB tarief), heffing in BV per saldo lager
 Verlaging aftrek in IB tegen max 37,05%, heffing in eenmanszaak hoger
 Fiscaal omslagpunt?
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Box 3 is dood lang leve box 2?

Vermogen tot € 100.000, heffing lager 0,58%
Voor vermogens boven de € 100.000 wordt de heffing in box 3 dus 1,34% en voor 
vermogens boven de € 1.000.000 : 1,68%

Is BV (box 2) of VBI (box 2/forfait) alternatief?
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Wat is een VBI (Vrijgestelde beleggingsinstelling)?

 BV of OFGR, 90-10%, voorwaarden
 0% Vennootschapsbelasting, forfaitair rendement in IB wordt 5,6% tegen 25% 

(26,9%): per saldo 1,4%
 Afrekening 25% AB bij omzetting in BV
 Uitgangspunt vermogen in box 3: Voordeliger dan Box 3 (0,86-1,62%) en BV (20/25% + 

25% IB) 
 Uitgangspunt vermogen in BV: door afrekening AB-claim geen voordeel meer
 Mogelijkheid verliesverrekening in box 2 (25% credit) bij rendement lager dan forfait 

(5,6%)
 Tegengaan Boxhoppen box 3 met ‘flits-VBI’ door termijnstelling 18 maanden: dubbele 

heffing (box 3 en box 2)
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Casus Vermogen in box 3 inbreng in BV of VBI

Uitgangspunten:
 Vermogen 1 mio
 Rendementen: 1%, 4%, 7% 
 Fiscaal partner: ja
 Vergelijking box 3 – BV – VBI , tarieven 2018 en 2021
 Geen onttrekking uit VBI
 Bij einde VBI verliesverrekening
 (extra) kosten BV/VBI

Wat gaat heffing in Box 3 in de toekomst worden?
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Uitkomsten netto in privé ná 5 jaar 10 jaar 20 jaar

€ 1.000.000 rendement 1%

Inbreng in de B.V./VBI vanuit box 3

- Box 3 (2019) € 992.636 € 985.394 € 971.271

- B.V. (2018) - 1.029.333 - 1.059.538 - 1.122.729

- B.V. (2021) - 1.030.203 1.061.376 - 1.126.827

- VBI     (2021) -

opbrengst € 989.845 € 978.031 € 947.535

waarde AB-verlies - 49.156 - 100.820 - 212.187

€ 1.039.002 € 1.078.850 € 1.159.723

32



Belastingplan 2019

Uitkomsten netto in privé ná 5 jaar 10 jaar 20 jaar

€ 1.000.000 rendement 4%

Inbreng in de B.V./VBI vanuit box 3

- Box 3 (2019) € 1.150.391 € 1.321.920 € 1.740.686

- B.V. (2018) - 1.140.568 - 1.303.883 - 1.714.195

- B.V. (2021) - 1.144.526 1.313.655 - 1.743.410

- VBI     (2021) -

opbrengst € 1.147.506 € 1.314.525 € 1.712.569

waarde AB-verlies - 18.155 - 40.243 - 99.812

€ 1.165.660 € 1.354.768 € 1.812.380
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Uitkomsten netto in privé ná 5 jaar 10 jaar 20 jaar

€ 1.000.000 rendement 7%

Inbreng in de B.V./VBI vanuit box 3

- Box 3 (2019) € 1.327.668 € 1.759.277 € 3.064.398

- B.V. (2018) - 1.263.545 - 1.609.951 - 2.663.741

- B.V. (2021) - 1.271.383 1.623.258 - 2.750.356

- VBI     (2021) -

opbrengst € 1.307.566 € 1.709.954 € 2.919.953

waarde AB-verlies - 0 - 0 - 0

€ 1.307.566 € 1.709.954 € 2.919.953
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Omzetbelasting
Verhoging lage tarief van 6 naar 9%

 Lage tarief geldt o.a. voor: levensmiddelen, water, geneesmiddelen, bloemen, 
boeken en recreatie

 Verhoging geldt ook voor diensten: kapper, sportbeoefening, schilder, 
schoonmaak, fietsenmaker, hotel en bioscoop

 Welk tarief 2018, 2019?: datum levering of prestatie (niet factuurdatum!)

 Vergoeding dit jaar al betaald (6%) voor diensten in 2019, geen naheffing

 EU: uniform tarief 21% in ?
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Omzetbelasting
Overige wijzigingen

 Verruiming sportvrijstelling (uitbreiding naar niet-leden) en 
compensatieregeling voor amateursport

 Wijziging kleine ondernemersregeling (KOR) voor natuurlijke personen
Nu: tot € 1.345 geen afdracht btw (gedeeltelijk afdracht € 1.345 - € 1.883),
geen administratieve verplichtingen

 2019: omzet gerelateerde vrijstelling: € 20.000
Ook voor BV/NV, stichtingen
Keuze voor 3 jaar
Overschrijding drempel, vanaf dat moment weer btw
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Omzetbelasting
Overige wijzigingen

 Vereenvoudiging elektronische diensten buitenlandse particulieren;
huidige regeling: in EU-land afnemer btw afdragen

 Vanaf 2019: diensten aan ander EU-Land, < € 10.000 btw, aangifte in NL

 Verkoop goederen via websites: in beginsel btw NL tenzij boven drempel

 EU voorstel (2021?): uniforme drempel per land € 10.000
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Vervoer: Fiets van de zaak

 Nu: fiets tot € 749 (1 x 3 jaar), minimaal 50% gebruik woon-werk

 Vanaf 2020: bijtelling loon van 7% over adviesprijs

 Advies: renteloze lening aankoop fiets , 
0,19 p.km vergoeding , verrekening met lening?

 Alternatief: onder WKR?

38



Belastingplan 2019

Vervoer: maatregelen Autobelastingen

Geen wijzigingen in Belastingplan 2019, uitwerking van de plannen uit Autobrief II, dit 
betekent voor 2019:

 BPM
De BPM-schijven worden per 1 januari aangepast aan de technische vooruitgang die tot 
CO2-afname leidt. Dit gebeurt door aanscherping van de CO2-normen van de tariefschijven.  

 Nu reeds duidelijk: BPM-tarieven in 2019 gaan niet omhoog.

Voor volledig elektrische auto’s blijft in 2019 de BPM-vrijstelling van kracht.

 MRB
Volledig elektrische auto’s kunnen in 2019 gebruik blijven maken van een MRB-nihiltarief. 
Voor plug-in hybride auto’s geldt vanaf 2018 een half tarief van de wegenbelasting (MRB).

39



Belastingplan 2019

Vervoer: maatregelen Autobelastingen

 Bijtelling privégebruik
• 2018: 4% bijtelling elektrische auto’s 
• Vanaf 1 januari 2019, invoering ‘Tesla Tax’, catalogus boven € 50.000, 

22% bijtelling
• Waterstof auto’s: 4% ongeacht catalogus
• Alle overige auto’s 22% bijtelling

 Streven kabinet om uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos

Einde fiscale stimulering

elektrische auto’s 

2030 of eerder?
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Regeerakkoord

Positie ZZP-er

 Tot 2016 VAR-verklaring
 Vanaf 2016 Wet DBA: gebruik modelovereenkomsten 

(inmiddels meer dan 4000)
 Wet DBA vervalt, geen modelovereenkomsten meer
 Let op: tot invoering nieuw Systeem geldt nog steeds 

wet DBA! 
 Opschorting geen handhaving m.u.w. kwaadwillende

tot 1 januari 2020

 November 2018: hoofdlijnenbrief minister
 Nieuwe wet in 2020?
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Regeerakkoord

42

De positie van de 
ZZP-er

 Niet iedere ZZP-er is gelijk, 
invoering inkomensgrens:

 Onder € 15 - € 18 bruto 
uurtarief + reguliere 
werkzaamheden > 3 mnd: 
geen zzp status.

 Tussen € 18 en € 75, 
opdrachtverklaring = 
vrijwaring voor 
inhoudingsplicht

 Boven € 75, < 1 jaar, geen 
reguliere werkzaamheden: 
zzp-er, geen 
opdrachtverklaring



Overige wijzigingen 2019 - 2021:

 Looptijd ‘30%-regeling’ (expatregeling) beperkt van 8 naar 5 jaar
 Onbelaste vrijwilligers vergoeding naar € 1.700 p.j.
 Hogere energiebelasting op aardgas, verlaging voor energie
 Invoering vliegbelasting in 2021
 Minder lang loondoorbetaling bij ziekte (van 2 naar 1 jaar)
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Toekomst

Vernieuwing belastingstelsel?

Aankondiging 2019:

 Wijziging box 2 (forfait rendement)?
 Invoering belastingheffing box 1: inkomsten uit Airbnb?
 Vereenvoudiging toeslagenstelsel?
 Verzilververingsproblematiek (wel aftrekpost maar weinig inkomen)?

 Einde boxenstelsel in zicht?
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Fiscale Tips 2018

In onze ‘special’ zijn dit jaar totaal 77 tips opgenomen. 
Een kleine selectie:

• Beperk heffing op vermogen in box 3
• Speel in op lager tarief en lagere aftrek
• Optimaliseer uw investeringsaftrek en EIA
• Verdamping verrekenbaar bedrijfsverlies
• Benut mogelijkheden Werkkostenregeling (WKR)
• Auto met lagere bijtelling?
• Voorkom hoge belastingrente
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Verlaag het (belaste) vermogen in box 3

 Door laag rendement vermogen nu onevenredig zwaar belast
 Vermogenstoets voor AWBZ

Suggesties:
 Grote investeringen of schenkingen? Doe ze voor 1 januari a.s.
 Betaal belangaanslagen voor 1 januari a.s.
 Verkoop woning na 1 januari
 Maak gebruik van vrijstellingen: groene projecten (€ 57.845 p.bel.pl.)
 Investeren in kunst, antiek of roerende zaken (oldtimers) die niet hoofdzakelijk 

ter belegging worden aangehouden
 Inbreng vermogen box 3 in BV (interessant bij lage rendementen) of in VBI (ook 

bij hogere rendementen, 0% Vpb)
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Speel in op lager tarief en lagere aftrek

• Vanaf 2019 gaan inkomsten en vennootschapsbelasting omlaag: haal kosten 
naar voren en/of stel winst uit.

• Investeer nog dit jaar in energiezuinige bedrijfsmiddelen (EIA gaat van 54,5 naar 
45%)

• Haal aftrekposten naar voren (nu nog 51,95%, vanaf 2023 nog maar 37,05%):
‒ alimentatie, overweeg afkoop in komende jaren
‒ giften aan ANBI
‒ specifieke zorgkosten (denk ook aan drempel)
‒ volg (eerder) opleiding voor een beroep

• Betaal hypotheekrente vooruit, ieder jaar lager tarief (0,5%), na invoering 
aftrekbeperking regeerakkoord 2020 zelfs 3% lager (maximaal helft rente)
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Fiscale Tips 2018

Optimaliseer uw investeringsaftrek en EIA

 Investeringen totaal boven € 2.300 tot € 314.673, recht op investeringsaftrek van 
28% over investeringsbedrag (aflopend)

 Investeringen tot € 53.024: 28%, daarboven vast bedrag (€ 15.687)
 Investeringsbedrag tot € 103.748; aflopend met 7,56% over investeringsbedrag

Tips:
 Onder de drempel van € 2.300;  beoogde investering naar voren halen in 2018
 Boven de drempel van € 314.673: investering uitstellen tot na 1 januari a.s.
 Onder de drempel € 56.024: investering daarboven uitstellen tot 2019
 Onder de drempel van € 103.748: investering daarboven uitstellen tot 2019

 Investeer in 2018 nog in energiezuinige activa , EIA gaat terug van 54,5 naar 45%
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Verdamping verrekenbaar bedrijfsverlies

 Verlies in de Vpb te verrekenen met winst voorafgaande jaar of negen volgende jaren
 Verlies in de inkomstenbelasting ( box 1) te verrekenen met winst drie voorafgaande jaren 

of negen volgende jaren

Verlies uit 2009 dat nog niet verrekend is verdampt dit jaar (2018).

Belastingplan 2019; inkorting verrekentermijn van 9 naar 6 jaar! 

Oplossingen:
 Realiseren boekwinst op activa (verkoop)
 Herwaardering (stelselwijziging)
 Inbreng winstgevende activiteiten
 Afbouw fiscale voorzieningen
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Benut mogelijkheden Werkkostenregeling (WKR)

 1,2% van de loonsom onbelast uit te keren aan werknemers/dga
 Gebruikelijkheidscriterium: is vergoeding/verstrekking gebruikelijk?
 Doelmatigheidsmarge: € 2.400; tot dit bedrag altijd gebruikelijk

Tips:
 Beoordeel de resterende vrije ruimte dit jaar over totale loonsom
 Maak keuze eind jaar: kerstpakket of –borrel of nieuwjaarsgeschenk of –borrel 
 Restant vrije ruimte kan niet worden doorgeschoven naar 2019!
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Auto met lagere bijtelling?

 Koop gebruikte auto met lage bijtelling: binnen 60 maanden geldt lagere 
bijtelling

 Koop duurdere elektrische auto voor 2019; 4% bijtelling, daarna invoering
‘Tesla Tax’

 Aanschaf milieuvriendelijke auto in 2018 nog MIA en/of VAMIL (alleen 
waterstofauto’s), vanaf 2019 nog onzeker

 Lagere BPM, vanaf 2019 aanpassing CO2-norm 
 MRB: hybride 50% vrijstelling, volledig elektrisch 100% vrijstelling t/m 2020
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Voorkom hoge belastingrente

 De Belastingdienst berekent rente vanaf 1 juli na afloop van het belastingjaar
 De belastingrente bedraagt momenteel voor de vennootschapsbelasting 8% 
 De belastingrente voor de inkomstenbelasting 4%
 Geen rentevergoeding over te hoge voorlopige aanslagen

Tip:
 Voorkom deze hoge rente en zorg dat uw voorlopige aanslag overeenstemt met 

de werkelijkheid en vraagt deze tijdig aan
(voor 2018 wordt de rente berekend vanaf 1 juli 2019)
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Belastingplan 2018/Regeerakkoord 

Vragen?

Mailen mag ook:
b.bogie@smitsvandenbroek.nl

Alle tips nalezen op:
www.smitsvandenbroek.nl
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