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Mededeling vooraf
Eerder is uitgebreid aandacht besteed aan de wijzigingsvoorstellen die zijn 
opgenomen in het op Prinsjesdag 2019 gepresenteerde Pakket Belastingplan 
2020. Rondom de datum van het uitgeven van deze eindejaarsuitgave stemt de 
Tweede Kamer over de ingediende wetsvoorstellen, daarna volgt nog behandeling 
in de Eerste Kamer. Bij de in deze nieuwsbrief gepresenteerde tips gaan wij 
ervan uit dat deze wetsvoorstellen ongewijzigd zullen worden aangenomen. 
Uw adviseur kan u nader informeren omtrent de status van de wetsvoorstellen.

De stapsgewijze overgang naar twee 
tariefschijven leidt vanaf 2020 ook tot 
beperking van de ondernemersaftrek 
voor ondernemers met een inkomen 
in de hoogste belastingschijf. 

Tot de ondernemersaftrek worden 
gerekend: 
- de zelfstandigenaftrek;
- de aftrek speur- en ontwikkelingswerk;
- de meewerkaftrek; 
- de startersaftrek bij arbeids- 
 ongeschiktheid; 
- de stakingsaftrek; 
- de mkb-winstvrijstelling; 
- en de tbs-vrijstelling. 

Al deze aftrekposten zijn dit jaar nog 
aftrekbaar tegen 51,75%. In 2020 
zijn deze aftrekposten nog maar 
aftrekbaar tegen 46%. Jaarlijks gaat 
daar 3% extra vanaf, zodat in 2023 
al deze aftrekposten nog slechts 
aftrekbaar zijn tegen het tarief van 
de eerste schijf van 37,05%. 

Zorg dat u dit jaar zo maximaal 
mogelijk profiteert van de onder-
nemersaftrek. Wellicht kunt u winst 
uitstellen door aftrekposten naar 
voren te halen. Vraag uw adviseur 
welke mogelijkheden u daartoe 
heeft. 

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Anticipeer op aftrekvermindering

Nieuwsbrief Eindejaarstips 2019

Geachte lezers,

Wat is belangrijk om nog dit jaar te 

laten regelen? Welke veranderingen 

staan er voor 2020 op stapel? 

U leest het in deze speciale 

nieuwsbrief vol eindejaarstips.

Neem voor meer informatie gerust 

contact met ons op. We beoordelen 

dan samen of actie gewenst is.

Veel leesplezier en goede zaken 

toegewenst!
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De tarieven van de vennootschaps-
belasting (Vpb) gaan in 2020 minder 
omlaag dan in 2018 was aangekon-
digd. Het 19%-tarief voor belastbare 
winst tot € 200.000 gaat naar 16,5% 
(en in 2021 naar 15%), maar het 
25%-tarief voor belastbare winst 
boven € 200.000 gaat pas omlaag in 
2021. Bovendien gaat dit tarief dan 
niet naar 20,5% maar naar 21,7%. 

Met name als uw winst onder de 
€ 200.000 blijft, heeft het uitstellen 
van winst op korte termijn zin. Als 
u verwacht dat uw winst dit jaar net 
boven de grens van € 200.000 zal 
uitkomen, is het ook zinvol om dit jaar 
uw winst te verlagen. U betaalt dan 
immers 19% in plaats van 25% ven-
nootschapsbelasting. U kunt wellicht 
omzet uitstellen of investeringen naar 
voren halen (dit leidt op zich niet tot 
lagere winst, maar wellicht wel tot de 
mogelijkheid om KIA te claimen). 

Vorig jaar werd met de nodige 
tamtam een wetsvoorstel aangekon-
digd dat het lenen bij de eigen bv 
boven de € 500.000 moest beperken. 

Er werd vervolgens een conceptwets-
voorstel bekendgemaakt, waarop 
belangstellenden mochten reageren. 
Met name de fiscale beroepsorganisa-
ties hadden veel kritiek op de inhoud 
van dit conceptwetsvoorstel. De 
verwachting was dat het definitieve 
wetsvoorstel op Prinsjesdag 2019 zou 
worden gepresenteerd. Maar kennelijk 
moet er zoveel aan het conceptwets-
voorstel worden gewijzigd dat dit 
niet haalbaar was. Ten tijde van het 

schrijven dit artikel was het nog niet 
bekend wanneer het wetsvoorstel 
zal worden ingediend bij de Tweede 
Kamer. De beperking van het lenen 
bij de eigen bv moet in werking treden 
op 1 januari 2022.

Tip
Bent u een aanmerkelijkbelang-
houder voor wie deze aangekon-
digde maatregel gevolgen heeft? 
Inventariseer uw schulden (niet 
zijnde eigenwoningschulden waarop 
hypothecaire zekerheid is gevestigd) 
bij uw eigen bv. Zijn deze hoger 
dan € 500.000? Zorg dan dat u de 
schuldenlast vóór 2022 zo veel als 
mogelijk heeft teruggebracht tot 
maximaal € 500.000. 

TIPS VOOR DE DGA

Minder en later 
tariefsverlaging

TIPS VOOR DE DGA

Stand van zaken beperking lenen 
bij de eigen bv

De nieuwe regels van de Wet 
arbeidsmarkt in balans hebben 
op 1 januari 2020 onmiddellijke 
werking. Dit betekent dat u nu al in 
actie moet komen als u bestaande 
tijdelijke contracten hebt die 
nog kunnen worden verlengd en 
mogelijk doorlopen tot in 2020. 

Een relevante vraag is dan wat 
u een medewerker aanbiedt. Dat 
hangt heel erg af van de duur van 
de vorige arbeidsovereenkomst(en). 
Als u in 2019 de 2 jaar overschrijdt, 
zal er alsnog een contract voor 
onbepaalde tijd ontstaan. De 
bestaande ketenregeling schrijft 
immers voor dat u maximaal 3 tijde-
lijke arbeidscontracten gedurende 
maximaal 2 jaar mag aanbieden. 
Maar overschrijdt u pas in 2020 de 
2 jaar, 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 contrac-
ten te (laten) inventariseren. 

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Check uw 
tijdelijke 
contracten

Volgend jaar gaat het tarief waar-
mee dividenduitkeringen uit uw bv 
worden belast omhoog van 25% 
naar 26,25%. 

Het ligt voor de hand om ervan uit 
te gaan dat het vervroegen van een 
dividenduitkering voordelig is. Maar 
dat is niet altijd het geval. Het tarief-
voordeel kan namelijk tenietgaan als 
het uitgekeerde dividend vervolgens 
tot uw privévermogen gaat behoren, 
waardoor u meer box-3-heffing moet 
betalen. Hoeveel meer hangt af van de 
omvang van uw box-3-vermogen.

Het uitkeren van dividend kan wel 
voordelig zijn als u de uitkering dit 
jaar nog besteedt of als u er uw lening 
of rekening-courant bij uw bv mee 
aflost. Bent u van plan om dividend 
vervroegd uit te laten keren, laat dan 
eerst een fiscaal adviseur de gevolgen 
daarvan in kaart brengen. 

TIPS VOOR DE DGA

Nog dit jaar 
dividend uitkeren?
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Sinds 10 oktober jl. stuurt de Belas-
tingdienst eenmanszaken het nieuwe 
btw-identificatienummer (het btw-id) 
dat vanaf 1 januari 2020 geldig is. 

Het is een persoonlijk, uniek nummer 
dat net als het huidige nummer 
bestaat uit: NL - negen cijfers - B - 
twee cijfers. Dit nummer vervangt het 
bestaande btw-identificatienummer, 
maar dan zonder dat daarin het Burger-
servicenummer (BSN) is verwerkt. 
Daardoor is het identificatienummer 
minder gevoelig voor identiteitsfraude. 
Het nieuwe btw-id moet u met ingang 

van 1 januari 2020 gebruiken voor al uw 
contacten met klanten en leveranciers. 

Tip
Zorg dat u uw facturen, website 
en andere communicatiemiddelen 
tijdig aanpast, zodat u vanaf 1 
januari a.s. het nieuwe btw-id 
probleemloos kunt gebruiken. Ook 
is het van belang dat u bijtijds het 
nieuwe btw-identificatie-
nummer doorgeeft aan uw 
adviseur, zodat hij/zij dit kan 
aanpassen in zijn/haar software en 
administratie. 

De invoering van het 9%-tarief op digi-
tale media is dit jaar een feit geworden 
en treedt op 1 januari 2020 in werking. 

Onder digitale publicaties vallen digi-
tale boeken, kranten en tijdschriften, 
maar bijvoorbeeld ook audioboeken. 
Het uitgangspunt hierbij is steeds 
dat de digitale uitgaven onder het 

verlaagde btw-tarief vallen als deze 
vergelijkbaar zijn met uitgaven op 
fysieke dragers waarop het verlaagde 
tarief van toepassing zou zijn. Vanaf 
1 januari 2020 mag het verlaagde 
tarief ook worden toegepast op het 
verlenen van toegang tot nieuws-
websites, zoals die van dagbladen, 
weekbladen en tijdschriften. 

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Laag btw-tarief digitale media

De voorwaartse verrekening van 
verliezen uit een aanmerkelijk belang 
(ab) die dit jaar zijn ontstaan of in 
latere jaren, is beperkt tot 6 jaar. 

Voor ab-verliezen uit 2018 en eerdere 
jaren blijft de oude termijn van 9 jaren 
gelden. De achterwaartse verliesver-
rekening van 1 jaar is ongewijzigd 
gebleven. Een ab-verlies uit 2010 is 
dus na 31 december 2019 niet meer 
verrekenbaar. Door tijdig actie te 
ondernemen, kunt u (een deel van) 
de verliezen wellicht toch nog ver-

rekenen. Vraag uw adviseur naar de 
mogelijkheden die u daartoe heeft.

Tip
Heeft u een onverrekenbaar ab-verlies 
in box 2 omdat u geen aanmerkelijk 
belang meer heeft? U kunt dan in 
de 9 jaren na het jaar waarin u het 
ab-verlies hebt geleden, het ab-verlies 
laten omzetten in een belastingkorting 
in box 1. Deze korting kunt u - na 
een wachttijd - verrekenen met de 
inkomstenbelasting en premie 
volksverzekeringen in box 1. 

TIPS VOOR DE DGA

Voorkom onverrekenbaar ab-verlies

De voorwaartse verrekening van 
verliezen die dit jaar of in latere jaren 
zijn ontstaan, is - net als voor het 
ab-verlies - beperkt tot 6 jaar. 

Voor verliezen uit 2018 en eerdere 
jaren blijft de oude termijn van 9 jaren 
gelden. De achterwaartse verliesver-
rekening van 1 jaar is ongewijzigd 
gebleven. Een verlies uit 2010 is dus 
na 31 december 2019 niet meer ver-
rekenbaar. U kunt dit voorkomen door 
uw winst te verhogen, bijvoorbeeld 
door de verkoop van een bedrijfsmid-
del naar voor te halen. Vraag uw 
adviseur naar de mogelijkheden. 

TIPS VOOR DE DGA

Laat geen
verliezen
verdampen

Laat een reële inschatting maken van 
de verschuldigde vennootschapsbelas-
ting in 2020, zodat uw bv niet een te 
lage voorlopige aanslag voor de ven-
nootschapsbelasting krijgt opgelegd. 

Als uw bv na afloop van het jaar 
vennootschapsbelasting blijkt te 
moeten bijbetalen, dan loopt uw bv 
het risico daarover - bij de huidige 
rentestand - 8% belastingrente in 
rekening gebracht te krijgen. 

Tip
Laat ook controleren of u over 
2019 voldoende vennootschaps-
belasting heeft betaald. Misschien 
doet uw bedrijf het beter dan u 
begin 2019 had verwacht en is 
uw winst waarschijnlijk hoger. 
Verzoek dan in 2019 nog om een 
aanvullende voorlopige aanslag. 

TIPS VOOR DE DGA

Voorkom bij-
betaling vennoot-
schapsbelasting

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Nieuw btw-identificatienummer:
zorg dat u klaar bent voor 2020
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Sinds 1 januari 2019 mag u op 
gebouwen in eigen gebruik ten laste 
van uw winst afschrijven tot 100% van 
de WOZ-waarde. Vóór 2019 mocht 
u nog tot 50% van de WOZ-waarde 
afschrijven ten laste van uw winst. 

Maar er geldt een overgangsregeling 
als u vóór 2019 al een gebouw in 

eigen gebruik had genomen, waarop 
nog geen 3 jaar was afgeschreven. 
Uw bv mag dan volgens de oude 
regels blijven afschrijven tot maximaal 
50% van de WOZ-waarde, totdat u 3 
hele jaren hebt afgeschreven op het 
gebouw. Check daarom of u (nog) 
aan deze voorwaarde voldoet, zodat u 
ruimer kunt afschrijven. 

Dit jaar bedraagt de maximale 
zelfstandigenaftrek € 7.280. Met 
ingang van 2020 wordt deze aftrek 
verminderd in acht stappen van € 250 
per jaar en een stap van € 280 in 2028. 
De maximale zelfstandigenaftrek 
bedraagt dan € 5.000. 

U kunt dit jaar nog profiteren van 
de bestaande zelfstandigenaftrek 
als u aan de volgende voorwaarden 
voldoet:
- u bent jonger dan de AOW- 
 gerechtigde leeftijd én 
- tenminste 1.225 uren én 
- 50% van uw totale arbeidstijd  

 besteedt u aan werkzaamheden  
 voor uw onderneming.

Heeft u aan het begin van het kalender-
jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt 
en voldoet u aan het urencriterium, dan 
heeft u recht op 50% van de aftrek. 

Tip
Om in aanmerking te komen voor 
de zelfstandigenaftrek moet u aan-
nemelijk kunnen maken dat u aan 
het urencriterium heeft voldaan. 
Zorg dus dat u een urenspecificatie 
van uw werkzaamheden voor uw 
onderneming bijhoudt. 

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Profiteer dit jaar nog maximaal 
van de zelfstandigenaftrek

Het is ook zinvol om voor het 
benutten van de kleinschaligheids-
investeringsaftrek (KIA) te bekijken 
of u bepaalde investeringen nog in 
2019 moet doen of dat u die beter 
kunt doorschuiven naar 2020. 

Het spreiden van investeringen kan 
u meer KIA opleveren. Investeert u 
tussen € 2.300 en € 57.321, dan krijgt 

u hierover 28% KIA. U kunt voor een 
totale investering tussen € 57.321 en 
€ 106.150 een vast bedrag claimen 
van € 16.051. Voor investeringen van 
in totaal tussen € 106.150 en € 318.449 
neemt dit vaste bedrag geleidelijk af. 
Boven een investeringsbedrag van 
€ 318.449 krijgt u geen KIA meer. 
Spreiden van de investeringen over 
2 jaren is dan dus altijd voordeliger. 

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Spreiden investeringen voor meer KIA

Heeft u voor uw investeringen 
investeringsaftrek genoten? 
Voorkom dan een desinvesterings-
bijtelling. 

U krijgt hiermee te maken als u 
voor een bedrijfsmiddel investe-
ringsaftrek heeft geclaimd en u dit 
bedrijfsmiddel verkoopt binnen 
vijf jaar na het begin van het jaar 
waarin u de aftrek hebt geclaimd. 
Ook als u binnen die termijn een 
handeling verricht die met verkoop 
gelijk te stellen is - u brengt 
bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel 
over naar uw privévermogen - krijgt 
u met de desinvesteringsbijtelling 
te maken. Check daarom altijd eerst 
de investeringsdatum, voordat u tot 
desinvesteren overgaat. Wellicht 
moet u dat pas in 2020 doen. 

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Desinvesteren 
of juist niet?

Heeft u in het verleden verliezen 
geleden, dan kunt u die verrekenen 
met winsten van de voorafgaande 
3 jaar of met de winsten van de 
9 volgende jaren. Dit betekent dat 
verliezen uit 2010 na 31 december 
2019 niet meer verrekenbaar zijn. 

Door tijdig actie te ondernemen, kunt 
u (een deel van) de verliezen wellicht 
toch nog verrekenen. Dat kan bijvoor-
beeld door omzet naar voren te halen, 
stille reserves in bedrijfsmiddelen 
te realiseren of kosten uit te stellen. 
Uw adviseur kan voor u onderzoeken 
welke mogelijkheden u nog heeft. 

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Voorkom dat oude 
verliezen niet meer 
verrekenbaar zijn

TIPS VOOR DE DGA

Check of uw afschrijving op 
gebouwen is beperkt
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Bent u van plan om een werknemer 
te ontslaan? Het kan dan verstandig 
zijn om daarmee tot na de jaarwis-
seling te wachten. 

Ten eerste omdat het ontslagrecht 
dan is versoepeld. U kunt dan name-
lijk ontslaggronden combineren als u 
via de kantonrechter een werknemer 
wilt ontstaan. Daar kan dan wel een 
prijskaartje aan hangen, want de 
kantonrechter kan in dat geval wel een 
hogere transitievergoeding toekennen 
aan de werknemer, maar die wordt 
volgend jaar anders berekend wat 
weer in uw voordeel kan uitpakken.

De transitievergoeding bent u dan 
weliswaar al verschuldigd vanaf dag 
1 dat een werknemer bij u in dienst 
is (en niet meer pas na 24 maanden), 
maar in veel gevallen zal die ver-
goeding toch aanmerkelijk lager zijn 
dan de transitievergoeding die u nu 
nog moet betalen. Dat komt door de 
andere berekeningswijze, waarbij met 
name de speciale berekening voor 
50-plussers komt te vervallen.

Let op
Vanaf 1 januari 2020 bent u 
bovendien verplicht om de ontslag-
reden van een werknemer in de 
loonaangifte in te vullen, zodat het 
UWV sneller over deze informatie 
beschikt. 

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Ontslag uitstellen

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 bij een schriftelijke 
overeenkomst voor onbepaalde tijd 
de lage premie, in andere gevallen de 
hoge premie. Het verschil tussen de 
hoge en de lage premie is vastgesteld 
op vijf procentpunten! 

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. Ontbreken de schriftelijke 
contracten, dan zullen deze alsnog 
moeten worden opgesteld. Ook zult 
u de aard van de overeenkomst op 
de loonstrook en in de loonaangifte 
moeten vermelden. 

Tip
Check tijdig of u aan deze 
voorwaarden voldoet, zodat u 
volgend jaar niet onnodig de 
hoge WW-premie moet betalen. 

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Bent u klaar 
voor de 
wijzigingen in 
de WW-premie?

Heeft u een pensioentekort, dan kunt 
u hiervoor een aanvullend inkomen 
regelen. 

Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar 
een lijfrentepolis te sluiten of bij een 
bank een lijfrentebankspaarproduct. 
De lijfrentepremie die u in 2019 

heeft betaald, kunt u aftrekken in 
uw aangifte inkomstenbelasting 
2019 die u volgend jaar indient bij 
de Belastingdienst. Het is niet meer 
mogelijk om na afloop van het jaar 
de lijfrentepremie te betalen en dan 
de aftrek terug te wentelen naar het 
voorafgaande jaar. 

OVERIGE TIPS

Tijdig lijfrentepremie betalen

Nu de inwerkingtreding van de ‘Wet 
arbeidsmarkt in balans’ op 1 januari 
2020 een feit is, zult u dit jaar ook in 
actie moeten komen als u gebruik 
maakt 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 van 12 maanden te 
doen. Voor werknemers die in 2019 
al aan dit vereiste voldoen, kent de 
nieuwe regeling 1 maand uitstel. 
Concreet betekent dit dat u aan deze 
groep werknemers tenminste op 
1 februari 2020 een aanbod moet 
doen. Kortom, het aantal uren in 
2019 is hiervoor dan bepalend. 
Als u werkt met tijdelijke contracten, 
is dit uiteraard een moment om dan 
of nu al in 2019 te beslissen of u de 
arbeidsovereenkomst nog wel wilt 
verlengen. 

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Uw oproepkrachten krijgen meer 
rechten!
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Heeft u nog niet besloten wat u wilt 
met uw pensioen in eigen beheer? 
Weet dan dat twee van de drie opties 
die u sinds de stopzetting van de 
pensioenopbouw in eigen beheer 
heeft, aan het eind van dit jaar komen 
te vervallen. 

Welke opties heeft u ook al weer:
1. Afkoop van uw pensioen met  
 een korting;
2. Omzetting van uw pensioen in  
 een oudedagsverplichting;
3. Premievrije voortzetting tot aan  
 uw pensioendatum.

1. Afkoop met een korting
Kiest u er dit jaar voor om al uw 
pensioenaanspraken af te kopen, 
dan ontvangt u een bedrag ineens in 
plaats van jaarlijkse uitkeringen vanaf 
uw pensioendatum. Over dit bedrag 
ineens moet u belasting betalen, maar 
u krijgt een korting van 19,5%. Als u 
dit wilt, moet u dit uiterlijk in 2019 zijn 
overeengekomen met uw bv en dit 
hebben vastgelegd in de notulen en 
de aanvulling op uw pensioenover-
eenkomst. Ook moet u de Belasting-
dienst hierover informeren met het 
speciale informatieformulier. 

Attentiepunt
U ontvangt bij de keuze voor 
afkoop een bedrag ineens in plaats 
van jaarlijkse uitkeringen vanaf 
uw pensioendatum. U hoeft geen 
revisierente te betalen, maar uw bv 
moet wel loonbelasting inhouden 
en afdragen.

2. Omzetting in ODV
Kiest u ervoor om uw in eigen beheer 
opgebouwde pensioen om te zetten in 
een oudedagsverplichting (ODV), dan 
wordt uw omgezette pensioenkapitaal 
jaarlijks verhoogd met rente. Het 
op de pensioendatum aanwezige 
kapitaal moet u gebruiken voor een 

uitkering. De duur van de uitkering is 
gerelateerd aan uw AOW-gerechtigde 
leeftijd. Vanaf die datum hebben de 
uitkeringen een looptijd van 20 jaar. 
De uitkeringen mogen op z’n vroegst 
ingaan 5 jaar voorafgaand aan uw 
AOW-leeftijd. De duur wordt dan 
verhoogd met het aantal jaren dat 
de uitkering eerder is ingegaan. Laat 
u de uitkeringen ingaan meer dan 
2 maanden na het bereiken van uw 
AOW-leeftijd? In dat geval wordt de 
periode van 20 jaar gekort met het 
aantal jaren die tussen de ingangsda-
tum en de AOW-leeftijd liggen. 

Ook als u ervoor kiest om uw 
pensioen in eigen beheer om te zetten 
in een ODV, moet u dat dit jaar nog 
overeenkomen met uw bv en laten 
vastleggen in de notulen en een aan-
vulling op de pensioenovereenkomst. 
Bovendien moet u ook in dit geval de 
Belastingdienst hierover informeren 
met het speciale informatieformulier.

Tip 
ODV-aanspraken gaan na uw 
overlijden over op uw erfgenamen, 

terwijl pensioenaanspraken na uw 
overlijden overgaan op uw partner. 
De ODV breekt dus met het principe 
van de pensioenregeling. Dit wordt 
als onwenselijk gezien. De enige 
manier om ervoor te zorgen dat uw 
partner na uw overlijden recht krijgt 
op de ODV-aanspraken, is door 
hem/haar erfgenaam te maken. 
Dat betekent in de praktijk dat uw 
testament hierop moet worden 
ingericht. De ODV-aanspraak wordt 
dan aan uw partner gelegateerd, 
mits uw partner ook erfgenaam 
is. Het is dus niet mogelijk om in 
een overeenkomst tussen u en 
uw bv vast te leggen dat de ODV-
aanspraken na overlijden overgaan 
op uw partner.

3. Geen keuze
Maakt u dit jaar geen keuze, dan 
blijft alleen optie 3 over van 
premievrije voortzetting tot aan uw 
pensioendatum. Vanaf uw pensioen-
datum ontvangt u dan periodieke 
pensioenuitkeringen die dan in 
de belastingheffing zullen worden 
betrokken. 

TIPS VOOR DE DGA

Laatste kans op afkoop pensioen met korting of 
omzetten in ODV

De vrije ruimte in de werkkosten-
regeling bedraagt 1,2% van het 
totale fiscale loon in 2019. U kunt 
deze ruimte in beginsel gebruiken 
voor onbelaste vergoedingen of 
verstrekkingen, zoals een kerst-
pakket aan uw personeel of een 
eindejaarsuitkering. 

Toch wordt de vrije ruimte door veel 
werkgevers niet helemaal benut. Wilt 
u uw werknemers nog een extraatje 
doen, zonder dat u daar veel extra 
kosten aan heeft? Ga dan na of u 
hiervoor nog vrije ruimte te besteden 

heeft. Volgend jaar wordt de vrije 
ruimte verruimd. U berekent de vrije 
ruimte dan als volgt: 1,7% van de 
loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van 
de resterende loonsom.

Later aangifte en afdracht van 
eindheffing
Als u eindheffing over 2019 moet 
betalen omdat u de vrije ruimte 
hebt overschreden, moet dit uiterlijk 
plaatsvinden bij de aangifte over het 
eerste loontijdvak van 2020. Vanaf 
2020 mag dat ook bij de loonaangifte 
over het tweede loontijdvak. 

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Optimaal werkruimte benutten
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Het rijden in een nieuwe elektrische 
auto wordt volgend jaar - net als dit 
jaar - weer duurder. Dat komt doordat 
het bijtellingspercentage van 4% voor 
het privégebruik van auto’s zonder CO2-
uitstoot vanaf 1 januari 2020 wordt ver-
hoogd naar 8% over de eerste € 45.000 
van de catalogusprijs van de auto. 

Is de catalogusprijs hoger dan geldt 
voor het meerdere een bijtellings-
percentage van 22%. Nu is dat nog 4% 
bijtelling over de eerste € 50.000 en 
22% over het meerdere. Er geldt wel 
een overgangsregeling, waardoor u 
vanaf de eerste tenaamstelling nog 60 
maanden de bestaande bijtelling mag 
hanteren. De kans is klein dat u voor 
een nieuwe auto hiervan nog dit jaar 
kunt profiteren, want daarvoor moet 
de auto voor het einde van het jaar op 
naam zijn gesteld en daaraan kunnen 
leveranciers vrijwel niet meer voldoen. 

Bijtelling verder omhoog na 2020
Het bijtellingspercentage voor 
elektrische auto’s wordt in 2021 verder 
verhoogd tot 12%. In 2022 tot met 2024 
bedraagt de bijtelling 16% en in 2025 
17%. De catalogusprijs van een nieuwe 
elektrische auto waarop deze percenta-
ges moeten worden toegepast, is in de 
periode 2021 tot met 2025 vastgesteld 
op € 40.000. Is de catalogusprijs hoger 
dan geldt voor het meerdere weer een 
bijtellingspercentage van 22%. Met 
ingang van 2026 bedraagt de bijtelling 
van de elektrische auto 22% over de 
hele catalogusprijs, gelijk aan die van 
niet elektrische auto’s. 

In 2020 een nieuwe elektrische auto 
van de zaak gaan rijden, is weliswaar 
duurder dan nu het geval is maar u 
bespaart wel op de bijtelling gezien 
de voorgenomen verhogingen voor 
de jaren erna. 

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Elektrisch rijden in auto van de 
zaak weer duurder

De definitieve forfaitaire rendements-
percentages voor de box-3-heffing 
in 2020 zijn bekendgemaakt (tussen 
haakjes forfaitair rendementspercen-
tages 2019):

Dit betekent een verlaging van de box-
3-heffing voor alle belastingplichtigen 

die deze heffing moeten betalen. Hoe 
groter uw vermogen is, des te meer 
rendement u geacht wordt te maken 
en dus hoe meer box-3-heffing u moet 
betalen. Het kan dus verstandig zijn 
om uw box-3-vermogen te verlagen. 
Dat kan bijvoorbeeld door de geplan-
de aankoop van dure goederen die 
niet tot box 3 worden gerekend (denk 
aan een auto, boot of kunstwerk), nog 
dit jaar te doen.

Betaal belastingschulden 
Belastingschulden kunt u niet 
aftrekken van uw vermogen in box 3. 
Maar betaalt u deze schulden vóór 31 
december 2019, dan wordt uw vermo-
gen in box 3 wel lager en bespaart u 
dus box-3-heffing. Een uitzondering 
wordt gemaakt voor de verschuldigde 
erfbelasting. Die schuld is wel aftrek-
baar van uw box-3-vermogen. 

OVERIGE TIPS

Verlaag uw box-3-grondslag

Heeft u in het verleden een her-
investeringsreserve gevormd van 
de winst bij verkoop van een 
bedrijfsmiddel?

Controleer dan of dit jaar het 
laatste jaar is, waarin u de reserve 
moet gebruiken. Dat moet immers 
binnen drie jaar na het jaar waarin 
u de herinvesteringsreserve heeft 
gevormd. Is dat bij u het geval, zorg 
er dan voor dat u dit jaar nog 
investeert en voorkom dat u de 
reserve aan de belastbare winst 
moet toevoegen. 

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Controleer 
of u moet
herinvesteren

Drijft u ook handel in de Europese 
Unie? In dat geval is het nieuwe 
identificatienummer vanaf 1 januari 
2020 te verifiëren in het uitwis-
selingssysteem voor btw-informatie 
(VIES). 

Dit is met name van belang voor 
de btw-teruggaaf uit andere EU-
lidstaten.

Hoe werkt dit?
Voor de btw-teruggaaf uit andere 
EU-landen blijft u (of uw adviseur) 
inloggen met uw huidige 
gebruikersnaam op het portaal 
op belastingdienst.nl/eubtw. 
Uw huidige gebruikersnaam is uw 
omzetbelastingnummer met daarvoor 
‘NL’. De Belastingdienst geeft uw 
nieuwe btw-id door aan de EU-
belastingdiensten, waarbij u verzoekt 
om btw-teruggaaf. 

TIPS VOOR DE ONDERNEMER

Handeldrijven
in de EU

Belastbaar  Forfaitair 
vermogen  rendements-
 percentage

tot € 72.797 1,80% (1,94%)

€ 72.797 tot  4,22% (4,45%)
€ 1.005.572

boven de  5,33% (5,60%)
€ 1.005.572
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Het eigenwoningforfait gaat in 2020 
omlaag. Voor woningen met een 
WOZ-waarde van meer dan € 75.000 
en minder dan € 1.080.000*) bedraagt 
het forfait 0,60% (in 2019: 0,65%) over 
de WOZ-waarde. Daarboven blijft het 
forfait 2,35% over de WOZ-waarde 
boven € 1.080.000. 

*) Dit is de WOZ-waarde in 2019 die nog 
moet worden geïndexeerd voor 2020.

Afbouw aftrek geen of kleine 
eigenwoningschuld 
De regeling waarbij u geen eigen-
woningforfait hoeft bij te tellen bij uw 
inkomen als u geen of slechts een kleine 
hypotheek heeft, wordt stapsgewijs in 
30 jaar afgeschaft. De aftrek wordt jaar-
lijks met 3 1/3% verlaagd. In 2019 is de 
aftrek dus beperkt tot 96 2/3%. In 2020 
wordt de aftrek beperkt tot 93 1/3%. 

Minder hypotheekrenteaftrek
Volgend jaar zijn er nog maar 2 schijven 
in de loon- en inkomstenbelasting: 
een van 37,35% en een van 49,5%. 

De tweede schijf begint bij een 
inkomen vanaf € 68.507. Dit beginpunt 
van de tweede schijf wijzigt niet tot 
en met 2021. Het kabinet houdt wel 

vast aan de vorig jaar aangenomen 
afbouw van aftrekposten in hoogste 
belastingschijf. Valt uw inkomen in de 
hoogste belastingschijf? In dat geval 
is de hypotheekrente in 2020 nog 
aftrekbaar tegen een tarief van 46% 
(In 2019 is dat nog: 49%). 

Tip
U mag in 2019 de hypotheekrente 
over de periode 1 januari tot 1 juli 
2020 vooruitbetalen en in 2019 in 
aftrek brengen. Doe dit wel in over-
leg met uw bank. Er zijn banken 
die hier niet aan meewerken. Als 
het kan, laat dan de vooruitbetaling 
schriftelijk vastleggen. U heeft dan 
tegenover de Belastingdienst een 
bewijs van betaling. 

OVERIGE TIPS

In 2020 minder eigenwoningforfait 
bijtellen en minder rente aftrekken

Heeft u een inkomen dat wordt 
belast in de hoogste belastingschijf? 
Dan krijgt u vanaf 2020 te maken 
met de afbouw van de persoons-
gebonden aftrekposten, zoals de 
aftrek van giften, ziektekosten en 
betaalde partneralimentatie. 

De afbouw vindt plaats met 3% 
per jaar, totdat een aftrek tegen een 
tarief van 37,05% is bereikt. Dit jaar 
heeft u nog aftrek tegen 51,75% 

aftrek. Het heeft dus zin om aftrek-
posten naar voren te halen door 
extra giften te doen aan een goed 
doel of door uw alimentatiever-
plichting af te kopen. Laat u advise-
ren wat uw mogelijkheden zijn.

Let op
De aftrekbeperking geldt niet 
voor lijfrentepremies en premies 
voor arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen. 

OVERIGE TIPS

Anticipeer op minder kostenaftrek


