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1. Box 2 Inkomstenbelasting: aanmerkelijk belang
Het aanmerkelijk belang tarief wordt in 2020 verhoogd van 25% naar 26,25%. In 2021 zal een
verdere verhoging van het tarief naar 26,9% plaatsvinden.

2. Een versobering van aftrekposten
Verschillende aftrekposten, waaronder de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling maar
ook de aftrek van alimentatie, zullen per 1 januari 2020 worden versoberd. Deze versobering
bestaat uit een verlaging van het toptarief waartegen de aftrek mogelijk is. Dit proces vindt
geleidelijk aan plaats, maar uiteindelijk zullen de aftrekposten maar aftrekbaar zijn tegen het
basistarief.
De tarieven voor een aantal andere aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, MKBwinstvrijstelling, giften en partneralimentatie voor deze inkomens wordt ook vanaf 2020
afgebouwd. Ook deze aftrekposten zijn vanaf 2023 nog maximaal aftrekbaar tegen 37,05%.

3. Afschaffing onderhoudskosten voor monumentenpanden
De afschaffing van de onderhoudskosten van monumentenpanden staat al een tijdje op de
agenda. Het kabinet wil deze aftrekposten vervangen door subsidieregelingen.
Tijdens Prinsjesdag 2016 is eerder al een voorstel ingediend om de monumentenaftrek af te
schaffen. Dat voorstel is toen aangehouden, onder andere omdat nog niet voldoende duidelijk
was hoe de opvolgende subsidieregeling er precies uit zou zien en wat dat voor
monumentenbezitters zou betekenen.

4. Toeslagen: Kind regelingen
De kinderbijslag, de kinderopvangtoeslag en het kind gebonden budget gaan omhoog. De
kinderopvang zelf moet minder gaan kosten in de plannen van de regering. Er komt bovendien
een voorstel om de financiering van kinderopvang niet meer via de ouders te laten lopen en in
plaats daarvan te werken met een directe financieringsstroom van het Rijk naar
kinderopvanginstellingen.

5. Beperking 30%-regeling

De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om onder voorwaarden in ieder geval een
forfaitair bedrag van maximaal 30% van het loon onbelast te vergoeden aan bepaalde
werknemers die tijdelijk buiten het land van herkomst werken. Het kabinet wil de looptijd van de
30%-regeling voor werknemers uit het buitenland met ingang van 1 januari 2019 verkorten van
acht naar vijf jaar. Deze nieuwe termijn geldt ook voor werknemers die al gebruikmaken van de
30%-regeling.

6. Verruiming onbelaste vrijwilligersvergoeding
Als een algemene nut beogende instelling of een sportvereniging een vergoeding betaalt aan
vrijwilligers van hooguit € 150 per maand en niet meer dan € 1.500 per kalenderjaar, is deze
vergoeding onbelast. De maximale onbelaste vergoeding aan vrijwilligers wordt met € 200
verhoogd naar € 1.700 per kalenderjaar.

7. Vereenvoudiging van de regeling voor de (lease)fiets van de zaak
Vanaf 2020 komt er een nieuwe fiscale regeling voor de fiets van de zaak. Deze moet het
aantrekkelijker maken om een (elektrische) fiets aan werknemers ter beschikking te stellen. Voor
wie met de (elektrische) fiets naar het werk wil, wordt het een stuk aantrekkelijker gemaakt een
fiets van de zaak te gebruiken door een versimpeling van de fiscale fietsregeling. Bij een inkomen
van € 35.000 en een elektrische fiets van € 2000 kost dit een werknemer vanaf 2020 minder dan
€ 5 per maand.

8. Verhoging lage btw-tarief van 6% naar 9%
Het lage btw-tarief gaat met 3 procentpunt omhoog naar 9%. Dit betekent in de praktijk dat
boodschappen van € 100 in 2019 € 2,83 duurder worden. De verhoging raakt de prijzen van tal
van goederen en diensten.
• Diensten: Zo gaan taxitarieven volgende jaar met zo’n 6 procent omhoog, mede door de hogere
btw. Wat betreft de dienstverlening vallen naast taxi’s ook zaken als fiets- en schoenreparaties,
kappers, optredens van artiesten, schilders en stukadoors onder het lage btw-tarief.
• Goederen: Voor goederen gaat het onder meer om etenswaren, niet-alcoholische dranken,
geneesmiddelen, boeken en kunstvoorwerpen.

9. Kleine ondernemingsregeling
De kleine ondernemersregeling (KOR) wordt per 1 januari 2020 gemoderniseerd. Er komt een
facultatieve omzet gerelateerde vrijstellingsregeling (OVOB) voor alle ondernemers, ongeacht de
rechtsvorm.

10. Vrijwilligersvergoeding omhoog
Vrijwilligers kunnen jaarlijks tot € 200 meer belastingvrij vergoed krijgen. Dit gaat in op 1 januari
2019.

11. Het vervallen van de vrijstelling voor een pleegzorgvergoeding
De vrijstelling voor pleegzorgvergoedingen die op grond van de Jeugdwet worden genoten wordt
met een jaar verlengd naar 1 januari 2019.
Deze vrijstelling is per 2013 ingevoerd. Met de vrijstelling moet worden voorkomen, dat bij het
bieden van pleegzorg aan meer dan drie kinderen een onderzoek zou moeten worden ingesteld
of er sprake is van een bron van inkomen, doordat bij het opvangen van meer dan drie kinderen
de pleegzorgvergoeding mogelijk uitgaat boven de kosten die pleegouders voor hun
pleegkinderen maken.
In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar de financiële aspecten van pleegzorg
wordt de vrijstelling verlengd.

12. Autobelastingen: aanscherping bijtelling voor leaserijders
In 2019 wordt de zogenoemde ‘Tesla-taks’ van kracht. Leaserijders met duurdere elektrische
auto’s profiteren minder. Het autokostenforfait voor auto’s met een CO2-uitstoot is nu 4% van de
cataloguswaarde van de auto, maar vanaf 1 januari 2019 zal deze 4% alleen gelden voor zover
de waarde van de auto niet meer dan € 50.000 bedraagt. Over het meerdere zal een correctie
gelden van in beginsel 22%.

13. Energiebelasting fors omhoog
Het kabinet-Rutte 3 schroeft de energiebelastingen fors op. Voor 2019 staan hogere bijdragen
voor de energiebelasting op aardgas, elektriciteit en de zogenoemde Opslag Duurzame Energie
(ODE) op de rol. Hoe dit precies uitpakt voor individuele huishoudens, hangt af van het
energieverbruik.
Voor huishoudens met een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh stroom en 1.500 kuub gas per jaar
komen de belastingverhogingen neer op een extra heffing van € 130 euro per jaar.

14. Vennootschapsbelasting (Tarief)
Het tarief voor winsten vanaf € 200.000 wordt in stappen verlaagd naar 22,25% in 2021.
Het lage tarief voor winsten tot € 200.000 gaat in stappen omlaag naar 16% (2019: 19%, 2020:
17,5% en 2021: 16%).

15. Dividendbelasting
De dividendbelasting wordt per 2020 afgeschaft. Voor dividenden naar landen met een laag
winstbelastingtarief en in misbruiksituaties blijft er een bronheffing op dividenden bestaan.

16. Zorgpremie basisverzekering omhoog in 2019
De zorgpremie wordt volgens de regering ruim € 10 per maand duurder. De nominale premie
stijgt van € 1.308 in 2018 naar € 1.432 (+ € 124) in 2019. Het eigen risico blijft bevroren op € 385
en de zorgtoeslag zal grotendeels meestijgen met de premie. In het basispakket worden
dekkingen toegevoegd, maar ook vergoedingen geschrapt.

