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Programma

• Fiscale actualiteiten
• Geen oliebollen maar bockbier!
• Eindejaarstips
• Maar eerst …



Maar eerst …



Belastingplan 2019 (1)

• Pakket Belastingplan 2019: veel regels, 
veel inhoud!

• Pakket bestaat uit zeven (!) fiscale 
wetsvoorstellen, plus de rest

• Waaronder RC DGA plannen
• Let zoals altijd ook op latere wijzigingen 

(amendementen)!
• Gedwongen keuze gelet op de tijd!



Waar gaan we het over hebben?
§ (IB) Sociale vlaktax
§ (IB) Tariefmaatregel grondslagverminderende posten
§ Verhoging van het AB-tarief per 2020 en 2021
§ (Vpb) Versobering carry forward
§ (Vpb) Beperking afschrijving gebouwen
§ (Vpb) Fiscale eenheid
§ (Algemeen) vestigingsklimaat
§ (IB) Teslatax
§ (IB) Rekening-courant



Waarover niet?

• Verkorten maximale looptijd 30%-regeling;
• Kleineondernemersregeling gaat vervallen;
• Verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9%;
• Verlaging van de Vpb-tarieven;
• Verlaging EIA van 54,5 naar 45%;
• Forfaitaire bijtelling fiets van de zaak vanaf 2020;
• Wijzigingen in de sfeer van de btw-sportvrijstelling;
• Nieuwe btw-regels voor de elektronische handel.



Dividendbelasting soap

• Wel/niet* afschaffen dividendbelasting
• NIET: terugdraaien eerdere dekkingsvoorstellen, maar 

investeren in verbetering vestigingsklimaat
• Oog voor het mkb
• Tarieven van de Vpb worden verder verlaagd, zonder 

verdere verhoging van het ab-tarief
• Overgangsrecht 30%-regeling en afschrijvingsbeperking 

voor gebouwen in de Vpb
• Beperken terugwerkende kracht spoedreparatie FE



Sociale vlaktax

• Vereenvoudiging (verlaging) tariefstructuur in ruil voor 
afschaffen aftrekposten

• ‘Sociale vlaktax’
• Sharon Dijksma: Een sociale vlaktaks is als warme 

sneeuw. Het bestaat niet. De hele gedachte achter 
een vlaktaks is dat we het progressieve 
belastingstelsel waarbij de mensen die het meest 
verdienen, ook de meeste belasting betalen, definitief 
loslaten. 

• Dijksma: het is niet sociaal
• Schenk: het is niet vlak



Sociale vlaktax

• Vanaf 2021
• Inkomen tot ongeveer € 70.000 belast tegen 37%
• Daarboven heffing tegen 49,50%
• Echter: ook aftrekposten enkel tegen dit lage tarief 

aftrekbaar
• Afbouw in stapjes tot 2023
• Idem (nu versnelde) maatregel afbouw hypotheekrente
• Hypotheekrente, ondernemersaftrek, MKB en TBS 

vrijstelling, Persoonsgebonden aftrek, verlies Agaath
• NIET: uitgaven onderhoudsvoorzieningen



Alimentatie

Partneralimentatie en BP 2019
o Beperkte aftrekbaarheid, hoge belastbaarheid
o Reden tot herzien hoogte alimentatie 
o Alimentatie in vorm van een lijfrente 



Verhoging AB tarief

• Globaal evenwicht (‘Grapperhaus’)

• Verlaging Vpb tarief betekent verhoging AB tarief

• AB-tarief wordt in 2020 verhoogd van 25% tot 27,3%

• AB-tarief wordt in 2021 nogmaals verhoogd tot 28,5%

• Logisch?
• Geen compartimentatie, geen ‘knip’, geen lage eerste 

schijf van bijv. € 50.000 in box 2

• Verleidelijk om dividend uit te keren in 2019? 



Beperking afschrijving gebouwen

• Let wel: enkel Vpb
• Afschrijven tot bodemwaarde: 50% resp. 100% WOZ
• Vanaf 2019 in alle gevallen 100% WOZ
• Overgangsrecht voor die gevallen waarin op 01-01-

2019 nog niet drie volledige boekjaren zijn 
afgeschreven

• Kost geld, maar brengt WEV dichter bij boekwaarde
• Afschrijven staat los van afwaarderen (bijvoorbeeld op 

lagere bedrijfswaarde)



Fiscale eenheid

• Spoedreparatie
• Arrest Groupe Steria: HvJ EU strijdigheid NL systeem 

met EU recht: renteaftrekbeperking en FE
• Verschillende regimes moeten worden aangepast, 

wetsvoorstel is nog onderhanden
• Spoedreparatie met terugwerkende kracht
• Nu enkel terugwerkende kracht tot 01-01-2018
• Franchise van € 100.000 rente m.b.t. MKB
• U zult in actie moeten komen op dit punt



Teslatax

• Al eerder aangenomen, per 2019 in werking
• Geldt niet alleen voor Tesla’s
• https://ev-database.nl/auto/1116/Porsche-Taycan---

Mission-E
• https://www.mountox.com/elektrische-

automodellen/audi/audi-e-tron.html
• https://www.jaguar.nl/jaguar-range/i-pace/index.html
• Gesplitste bijtelling: 4% tot € 50.000, 22% daarboven
• Kan nog heel aardig zijn (ook BPM en MRB)
• Tweedehands?
• Let op MIA: enkel nog in 2019 voor nul-emissie auto’s

https://ev-database.nl/auto/1116/Porsche-Taycan---Mission-E
https://www.mountox.com/elektrische-automodellen/audi/audi-e-tron.html
https://www.jaguar.nl/jaguar-range/i-pace/index.html


Belastingplan 2019 – RC (1)

• Geen onderdeel BP 2019, nadien aangekondigd (en 
weer gewijzigd)

• Consumptief lenen bij BV doorn in oog (?)
• Te hoge lening (bijv. in RC) vormt dividend

• Te hoog > 5 ton
• De maatregel raakt 23.000 DGA's, met totale 

schuld van > €30 mrd, wat een opbrengst zou 
moeten opleveren van €4,5 mrd

• Uitzondering voor (alle) eigenwoningschulden



Belastingplan 2019 – RC (2)

• Maatregel per 2022, maar nu al aan werken!
• Hoe?
• Herfinancieren, aflossen d.m.v. dividend, salaris, 

afkoop pensioen, inbreng activa, etc.
• Uitzondering voor eigen woning schulden, maar 

niet voor andere (zakelijke) schulden
• Bijv. voor beleggen of ondernemen
• Schulden < 5 ton beslist niet veilig!



Belastingplan 2019 – Teslatax

§ Teslatax per 2019
§ Slimme methode van wetgeving!
§ Bijtelling 22% > € 50.000
§ Levert bij auto van een ton bijtelling 13% op
§ Afgunst?
§ Planning
§ Te laat!



Eindejaarsactualiteiten

§ Happy new year!
§ Party like a penguin!
§ ?
§ Maar hoe zit het fiscaal?
§ Vergeet fixatie op 31-12!
§ Om meerdere redenen



Bockbier 1

§ ‘Eindejaarstips.. Ik geloof er niet echt in. Ga liever 
wandelen, wijndrinken, een goed boek lezen, eten of 
sneeuwballen gooien. Bij voorkeur niet alleen, maar 
samen. Vaak zijn de eindejaarstips (de bekende 
oliebollentips) te laat. Begin er eerder aan: in de zomer-
of herfstvakantie; geen oliebollentips maar bockbiertips’.

§ Ze moeten al in de herfst gelezen worden met een goed 
glas bockbier of herfstwijn, zoals Barolo of Chianti.



Bockbier 2

§ ‘Als je wilt dat eindejaarstips maximaal nut of rendement 
opleveren, dan moeten die tips niet pas op (met slok op) 
op tweede kerstdag gelezen worden

§ Begin er eerder mee!
§ Alleen dan heb je de tijd om weloverwogen een 

investeringsbeslissing te nemen en bovendien de tijd om 
de financiering rond te krijgen’

§ ‘Het is uiteraard niet goed om een investering aan te 
gaan puur op basis van de eventuele fiscale voordelen. 
Een investering ga je aan, omdat je verwacht dat het 
geld oplevert, niet voor de fiscale voordelen’.



Eindejaarstips - 1

§ Investeringsplannen (denk aan EIA)
§ Autoplannen: te laat voor 2018 vrees ik
§ Tweedehandsje dan maar?
§ Sla in bij uw supermarkt
§ Dividend uitkeren?
§ Overdenk uw AB positie
§ Uw inkomen als senior: wat na de afkoop?
§ Winstplanning in Vpb wordt lonend
§ Werk uw testament, statuten en/of VOF akte bij



Eindejaarstips - 2

§ Kom huwelijkse voorwaarden na en denk na over die huwelijkse 
voorwaarden

§ Maak van een huwelijkse TBS een VOF
§ Ga scheiden (of niet)

– Indien wel: regel de alimentatie optimaal
§ Keer in (of niet)
§ Koop PEB af (of niet)
§ Schenk aan de kinderen (of niet)
§ Los af (of niet)


