Prinsjesdag 2018: belastingplan 2019

De regering heeft op Prinsjesdag 18 september
2018 haar plannen voor 2019 bekendgemaakt.
Hieronder een kort overzicht van een aantal
voorgestelde maatregelen, waarover de Tweede
Kamer later dit jaar gaat stemmen.
Veranderingen zijn dus nog mogelijk.

Evaluatie en aanpassing van de eigenwoningregeling
De in het wetsvoorstel Belastingplan 2019 opgenomen voorstellen op het punt van de eigen
woning vloeien voort uit het regeerakkoord. Het kabinet beseft, dat het een complex dossier
betreft en onderzoekt of de fiscale behandeling van de eigen woning vereenvoudigd kan worden.
Eén van de eerste stappen hierin is de evaluatie van de eigenwoningregeling die in 2019 zal
plaatsvinden. Het kabinet wacht deze evaluatie af alvorens met eventuele voorstellen te komen tot
aanpassing van de eigenwoningregeling. De komende jaren zal de eigenwoningregeling nog de
nodige wijzigingen ondergaan.
• Versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek:
Onder de huidige regeling, die sinds 2014 geldt, is voor de aftrekbare kosten met betrekking tot
een eigen woning een afbouwtraject van het tarief waartegen deze kosten in aftrek worden
gebracht voorzien in een daling van 0,5% per jaar in de periode 2014-2042. Voor 2019 geldt nog
dat de rente aftrekbaar is tegen een tarief van maximaal 49%, dat is een 0,5% minder dan in
2018. Dit zou betekenen dat in 2042 het bodemtarief van 37,05% zou worden bereikt.
In het Belastingplan 2019 echter staat nu, dat de hypotheekrenteaftrek voor de hoogste inkomens
vanaf 2020 niet verder met 0,5% (zoals in 2014 is afgesproken) maar met 3% per jaar
omlaaggaat. Dat betekent dus dat het bodemtarief van 37,05% al in 2023 wordt bereikt in plaats
van 2042. 19 jaar eerder!
De budgettaire opbrengst van de versnelde afbouw van het aftrektarief voor de aftrekbare kosten
met betrekking tot een eigen woning wordt volledig ingezet om het percentage van het
eigenwoningforfait te verlagen.

Jaar

2018

2019

2020

2021

Maximaal aftrektarief kosten eigen woning

49,5%

49%

46%

43%

• Het eigenwoningforfait wordt voor woningen met een eigenwoningwaarde van meer dan €
75.000 tot € 1.060.000 vanaf 2019 verlaagd naar 0,65% tot 0,45% in 2023.

Box 1 Inkomstenbelasting: twee schijven

Er zijn plannen om de huidige tarieven in de
inkomstenbelasting te veranderen in een structuur met
maar twee schijven (AOW-ers krijgen te maken met
drie schijven). Door de geleidelijke invoering van een
tweeschijvenstelsel met een basistarief en een toptarief
nemen de besteedbare inkomens toe van alle personen
met een inkomen vanaf € 20.000 per jaar. Bij
inkomens tot € 20.000 is het effect negatief,
daarboven positief. Ook wordt het hierdoor minder van belang of een inkomen in een huishouden
met 1 of 2 personen wordt verdiend.

Deze aanpassing zal geleidelijk aan plaatsvinden. In 2019 wordt het tarief van de huidige eerste
schijf 36,65% en de tweede en derde schijf 38,10%. Het basistarief wordt in 2021 37,05% tot een
inkomend van € 68.507 en daarboven wordt het toptarief 49,50% vanaf € 68.507.

Schijven

Grens 2018

2018

Grens 2019

2019

Grens 2020

2020

Schijf 1

€ 20.142

36,55%

€ 20.384

36,65%

€ 20.751

37,05%

Schijf 2

€ 33.994

40,85%

€ 34.300

38,10%

€ 34.764

37,80%

Schijf 3

€ 68.507

40,85%

€ 68.507

38,10%

€ 68.507

37,80%

Schijf 4

Vanaf € 68.507

51,95%

vanaf € 68.507

51,75%

vanaf € 68.507

50,50%

Box 3: rendementspercentages
In 2019 zal het werkelijke rendement op vermogen (nog) niet worden belast. Thans zijn de fictieve
rendementen in de 2 rendementsklassen (sparen en beleggen) gepubliceerd. Op grond hiervan
wordt het belast inkomen uit vermogen vastgesteld.
• Het rendement op sparen wordt op 1 januari 2019 gesteld op 0,13% (2018: 0,36%).
• Het rendement op beleggingen wordt op 1 januari 2019 gesteld op 5,60% (2018: 5,38%).
• Het heffingsvrij vermogen wordt verhoogd naar € 30.360 (2018: € 30.000)
• De grens van de tarieven wordt geïndexeerd
Tabel vermogensrendementsheffing 2019

Vermogen boven vrijstelling van € 30.630

Gemiddeld rendement

Be

0 - € 71.650

1,94% (2018: 2,02%)

0,5

€ 71.651 - € 989.736

4,45% (2018: 4,33%)

1,3

Meer dan € 989.736

5,60% (2018: 5,38%)

1,6

Heffingskortingen
Het kabinet wil de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de ouderenkorting verhogen. De
arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting moeten sneller oplopen. De
overdraagbaarheid van de heffingskorting tussen partners wordt langzaamaan afgeschaft.
• Algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting wordt vanaf volgend jaar stapsgewijs verhoogd en zal in 2021
uiteindelijk circa € 360 hoger zijn dan nu. Door deze verhoging neemt het besteedbaar inkomen
toe van mensen met een inkomen tot € 50.000 per jaar.
In 2019 levert de verhoging bij een inkomen van € 20.000 € 185 op en in 2021 € 360. Bij een
inkomen van € 45.000 is de verhoging in 2019 € 45 en in 2021 € 35.
• Arbeidskorting
De maximale arbeidskorting wordt in de komende jaren verhoogd. Deze verhoging zal in 2021 in
zijn geheel zijn doorgevoerd. Deze verhoging levert bij een inkomen van € 35.000 in 2019 € 85 op
en in 2021 € 525. Bij een inkomen van € 65.000 is de verhoging respectievelijk € 635 (2019) en €
151 (2021). Door een verhoging van de arbeidskorting gaat werken meer lonen voor mensen met
een inkomen tussen de € 20.000 en € 65.000 per jaar.
• Ouderenkorting
De ouderenkorting zal worden verhoogd met € 178. Tegelijkertijd zal er een geleidelijke
inkomensafhankelijke afbouw worden geïntroduceerd in plaats van de huidige harde afbouwgrens.
Lees hier het complete artikel.

Overige fiscale maatregelen 2019
Naast de eerder genoemde maatregelen is er een aantal andere fiscale maatregelen voorgesteld.
Deze betreffen:



Box 2 Inkomstenbelasting: aanmerkelijk belang



Afschaffing onderhoudskosten voor monumentenpanden



Toeslagen: kindregelingen



Beperking 30%-regeling



Verruiming onbelaste vrijwilligersvergoeding



Vereenvoudiging van de regeling voor de (lease)fiets van de zaak



Verhoging lage btw-tarief van 6% naar 9%



Kleine ondernemersregeling



Vrijwilligersvergoeding omhoog



Autobelastingen: aanscherping bijtelling voor leaserijders



Energiebelasting fors omhoog

In het achterliggende artikel leest u wat deze maatregelen inhouden.

