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1. Verhoging lage BTW-tarief van 6% naar 9%
per 01-01-2019
Misschien wel de grootse verandering per 01-01-2019 is de verhoging van ons lage BTWtarief. Dit tarief is al jaren een percentage van 6%. Nadat per 1 oktober 2012 het hoge
tarief van 19% naar 21% is gegaan is het nu de beurt aan een verhoging van het lage
tarief. Dit tarief is al 6% sinds 1 oktober 1986. Dit geeft aan dat het een verandering is
van iets wat al vele jaren bij iedereen bekend is. Hier volgt een korte uiteenzetting van
het waarom en de gevolgen hiervan voor de ondernemer en de consument.
Waarom
De verhoging van het lage BTW-tarief is onderdeel van grote belastinghervormingen.
Deze hervormingen gaan nu van start. Het doel wat hiermee bereikt moet worden is dat
belasting op arbeid verlaagd kan worden door de belasting op consumptie te verhogen.
Via de consumptie van goederen en diensten die vallen onder het lage BTW-tarief vloeit
meer belasting richting de overheid. Hierdoor kan de belasting op arbeid (loonheffing en
sociale lasten) verlaagd worden. Op die manier blijft de binnenkomende belasting bij de
overheid hetzelfde.
Gevolgen
Op zich is de verandering iets wat plaats vindt en waar we mee te maken hebben.
Belangrijk hierbij is dat er bij het uitbrengen van offertes, het factureren en de prijzen
aan bijvoorbeeld de kassa rekening mee wordt gehouden. Wordt er een offerte
uitgebracht voor 2019, zorg dan dat het BTW-percentage op 9% staat. Bij een businessto-business offerte is het vaak geen probleem. Bij een offerte aan een particulier inclusief
BTW kan een BTW-verhoging voor problemen zorgen. Zorg dus dat dit goed gaat! Ook op
de kassa moet ingesteld worden dat het lage BTW-percentage vanaf 01-01-2019 9% is.
Uiteraard is het ook zaak om de BTW door te rekenen in de prijs voor de consument,
tenzij hiervan wordt afgezien. Als de prijs hetzelfde wordt gehouden en de BTW stijgt,
dan betekent dit feitelijk een lagere netto-omzet. Houd hier rekening mee bij de
prijsbepaling 2019!
Overgangsregeling
Uiteraard zorgt een verandering altijd voor een overgang met wat hobbels. Hieronder een
uiteenzetting van hoe moet worden omgegaan met vooruit factureren en bijvoorbeeld
servicecontracten.
De belastingdienst heeft goedgekeurd dat er 6% BTW in rekening gebracht mag worden
bij een ontvangen vooruitbetaling in 2018. Zoals bij een servicecontract. Of bij een
opdracht voor januari 2019, waarbij er een vooruitbetaling in 2018 plaats vindt. Dit kan
een afnemer over de streep trekken! In onderstaand schema zijn verder nog diverse
situaties weergegeven.
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2. Veranderingen vennootschapsbelasting en
dividendbelasting box 2
Een andere ingrijpende verandering is de verlaging van de vennootschapsbelasting.
Ondernemers met een B.V.-structuur hebben hiermee te maken. Tegelijkertijd vindt een
verandering plaats in de dividendbelasting in box 2. Dit gaat weer spelen wanneer de
B.V. de winst na vennootschapsbelasting wil uitkeren aan de DGA of een andere
aandeelhouder met een aanmerkelijke belang (meer dan 5% aandelenbezit).

Vennootschapsbelasting (VPB)
Momenteel kennen we twee tarieven in de VPB. Winsten tot € 200.000.- kennen een
belasting van 20%, de resterende winst boven deze € 200.000.- wordt belast met 25%
VPB. Dit gaat de komende jaren wijzigen. Schematisch ziet de belastingdruk er in de
jaren 2018 t/m 2021 als volgt uit.
Winst

2018

2019

2020

2021

Deel t/m € 200.000.-

20%

19%

16,50%

15%

Deel hoger dan € 200.000.-

25%

25%

22,55% 20,50%

De laatste wijzigingen hierin hebben pas onlangs plaatsgevonden, omdat een andere
maatregel verviel. Formeel moeten deze veranderingen nog goedgekeurd worden door de
eerste kamer, de verwachting is wel dat dit schema definitief stand houdt.

Dividendbelasting box 2
In eerste instantie gaat het hierboven dus om een belastingverlaging, wat dat betreft is
het positief. De directe belastingdruk wordt lager. Echter is er een tegenhanger die de
belastingdruk zal doen verhogen. Deze komt in beeld waanneer de opgepotte winst na
belasting via een dividenduitkering worden uitgekeerd aan de DGA of de aanmerkelijk
belang houder.
Momenteel is het zo dat bij een dividenduitkering in box 2 er een dividendbelasting geldt
van 25%. Deze wordt gedeeltelijk via de dividendbelasting betaald en het andere
gedeelte moet worden afgedragen via de aangifte inkomstenbelasting. Dit zal in 2019
ook nog zo blijven. Echter zal dit vanaf 2020 omhoog gaan. In 2020 zal dit tarief 26,25%
bedragen om vervolgens in 2021 naar 26,9% door te stijgen. Een dividenduitkering van
€ 100.000.- kost derhalve in 2021 € 1.900.- meer aan belasting dan wanneer de
uitkering in 2018 of 2019 plaats vindt!
Dat de belastingen veranderen is een gegeven. Bij de vennootschapsbelasting is dit
feitelijk niet meer dan een verandering waar je ook niets mee kunt, het is zoals het is. En
in eerste instantie dus ook voordelig. Dat de dividendbelasting verandert is echter wel
een maatregel waarbij je de eigen situatie goed moet bekijken en waarop geanticipeerd
kan worden! Dit is per geval anders. Wij adviseren iedereen hier goed naar te kijken.
Tevens zullen wij als kantoor bij onze cliënten dit in de loop van 2019 individueel gaan
bekijken. De maatregel geldt namelijk ook voor opgepotte winsten uit het verleden en er
is daarbij geen enkel sprake van een overgangsregeling! Een stuk planning op dit gebied
kan dus een hoop belasting besparen!
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3. Overige wijzigingen
Buiten de hiervoor beschreven grote wijzigingen, wijzigt er de komende tijd nog meer.
Vaak wat minder ingrijpende wijzigingen. Of bijvoorbeeld een wijziging waarvan de
eerste stap in 2019 wordt gezet. Hieronder een opsomming.

-

In 2019 wordt de eerste stap gezet naar het tweeschijvenstelsel. Per 2021 moet
deze er zijn, waarbij inkomen tot ongeveer € 68.000.- belast wordt tegen 37,05%
en inkomen daarboven tegen 49,5%. Dit klinkt zeer gunstig, echter staan hier
maatregelen tegenover die de uiteindelijke belastingdruk ook nog beïnvloeden. In
2019 worden in ieder geval de tweede en derde schijf van de inkomstenbelasting
in box 1 verlaagd van 40,85% naar 38,10%.

-

In het verlengde van de hierboven beschreven maatregel, worden de algemene
heffingskorting en de arbeidskorting aangepast. De algemene heffingskorting
wordt verhoogd voor de lagere inkomens. De arbeidskorting wordt verhoogd voor
de middeninkomens, richting een inkomen van € 100.000.- wordt deze
afgebouwd.

-

Tevens zal de inkomensafhankelijke combinatiekorting geen vast bedrag meer
zijn, maar per 2019 komt er een gelijkmatige opbouw afhankelijk van het
inkomen. Dit is gunstig voor de lage inkomens.

-

Vanaf 2020 is er een wijziging in de Kleine Ondernemers Regeling. Deze regeling
voorziet in ondernemers in de inkomstenbelasting en stichtingen/verenigingen die
op jaarbasis een afdracht BTW hebben die onder de € 1.883.- ligt. Kleine
ondernemers met maximaal € 20.000.- omzet kunnen vanaf 2020 kiezen voor een
vrijstelling voor wat betreft de omzetbelasting. Volgend jaar informeren wij hier
verder over!

-

In 2019 vindt de eerste stap plaats in de afbouw van de zogenaamde Wet Hillen.
Dit betekent een lagere aftrek van het eigenwoningforfait als er geen sprake meer
is van een hypotheek op de eigen woning. Het effect hiervan zal nog minimaal
zijn, maar in de loop der jaren zal dit wel meer effect gaan hebben!

-

Vanaf 2019 zal de ouderenkorting worden afgebouwd bij een inkomen hoger dan
€ 36.783-.

-

Vanaf 2020 gaat als vervolg op de wijziging in de vennootschaps- en
dividendbelasting nog een wijziging plaats vinden. Deze voorziet erin dat DGA’s
met een schuld van meer dan € 500.000.- zonder dat deze voorziet op de eigen
woning, voor het meerdere direct zullen moeten afrekenen. Dit is ook iets om in
de loop van 2019 in kaart te brengen!
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4.

Eindejaarstips

Als laatste volgen hier weer diverse tips die kunnen leiden tot besparing. Deze eisen wel
actie op korte termijn!

-

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: een totaal aan investeringen in het boekjaar
van € 2.300.- of meer leidt tot een extra aftrekpost in de aangifte inkomsten- en
vennootschapsbelasting. Houd hier eventueel rekening mee als er een investering
op stapel gaat. Afhankelijk van de gedane investeringen tot nu toe in het boekjaar
zou het dan verstandig kunnen zijn de investering nog in het huidige boekjaar aan
te gaan! Of juist niet…!

-

In verband met het bepalen van de hoogte van het vermogen in box 3 per 1
januari van het kalenderjaar kan het interessant zijn privé-uitgaven nog voor het
einde van het jaar te doen. Dit scheelt in de meeste gevallen tussen de 1,0% en
1,3% belasting in 2019 over de hoogte van de uitgave! Betaal bijvoorbeeld de
zorgverzekering eind 2018 voor heel 2018 vooruit en ontvang dan ook nog eens
een betalingskorting!

-

Aflossen op een hypotheekschuld kan interessant zijn. Bij de overweging hiervan
is het goed om te weten dat dit het gunstigst is tegen het einde van het jaar. Je
hebt dan nog wel het hele jaar rendement op je spaargeld behaald, maar per
01-01-2019 is het spaargeld niet meer belastbaar in box 3!

-

Denk aan de schenkingsvrijstellingen voor wat betreft schenking aan kinderen. Is
hier nog geen gebruik van gemaakt, dan kan dat nu nog voor het jaar 2019!

-

Bekijk goed of de ontvangen voorlopige aanslag of teruggaaf IB/VPB nog aansluit
bij de verwachtingen m.b.t. 2019. Zo niet, onderneem actie om deze bij te
stellen. Dit kan uiteraard ook altijd via ons kantoor!

-

Bekijk goed of de ontvangen beschikking voor de diverse toeslagen nog aansluit
bij de verwachtingen m.b.t. 2019. Zo niet, onderneem actie om deze bij te
stellen. Dit kan uiteraard ook altijd via ons kantoor!

-

Probeer jaaropgaven en dergelijke die binnenkort weer per post of mail ontvangen
worden, direct goed en bij elkaar te bewaren. Dit scheelt bij de aanlevering
hiervan aan bijvoorbeeld ons kantoor, iets wat vaak pas enige maanden later
gebeurt.

