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Van de redactie

Hoe verder na Prinsjesdag

Met het pakket Belastingplan 2019, zijn de fiscale plannen voor het
komende jaar bekend. De regering zet in op het verlagen van lasten
op arbeid, het tegengaan van (internationale) belastingontwijking en
-ontduiking, het verbeteren van het Nederlandse vestigingsklimaat en
een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel. Wij hebben een aantal
belangrijke wijzigingen in deze nieuwsbrief voor u op een rij gezet.

Verder een aantal nieuwe standpunten van de belastingdienst. Sinds de
spectaculaire waardestijging van de bitcoin, kunnen cryptovaluta rekenen
op een toenemende belangstelling. Onlangs heeft de staatssecretaris van
Financiën zich uitgelaten over de fiscale aspecten ervan. Verder de vraag
of het overdragen of omzetten van de oudedagsverplichting van de Dga
aan de ex-partner belast is? Antwoord van de Belastingdienst:
“Mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, is dit niet het geval.”

Bent u door een ongeval of door ziekte tijdelijk of langdurig niet in staat uw
bedrijf te runnen? Wie regelt er dan uw financiële en zakelijke belangen?
Dit kunt u, uiteraard het liefst in een eerder stadium, regelen met een
levenstestament. In deze nieuwsbrief nadere informatie.
Tot slot aandacht voor belastingplannen in de verdere toekomst. Zo wordt
de kleineondernemersregeling in de btw in 2020 herzien. De huidige
regeling gaat uit van een per saldo af te dragen bedrag aan btw, de nieuwe
regeling hanteert een omzetgrens. Ook mag een Dga na 2021 nog maar
€ 500.000 onbelast lenen van zijn bv. Alle schuldvorderingen boven dit
half miljoen worden vanaf die datum belast in box 2, dus als inkomen
uit aanmerkelijk belang. Voor bestaande eigenwoningschulden zal een
overgangsmaatregel worden getroffen. Dit staat in de aanbiedingsbrief
van minister Hoekstra bij het Belastingplan 2019.

Kortom, er is voldoende om de laatste maanden van het jaar nog even
aandacht aan te besteden. Onze adviseurs zijn u graag van dienst wanneer
u vragen heeft.

Prinsjesdag
2018: de
belangrijkste
plannen voor uw
bedrijf

De Miljoenennota 2019 en het Belastingplan 2019 zijn gepresenteerd. De
regering zet in op het verlagen van
lasten op arbeid, het tegengaan van
belastingontwijking en -ontduiking,
het verbeteren van het Nederlandse
vestigingsklimaat en een groener en
beter uitvoerbaar belastingstelsel.
Een aantal plannen is vorig jaar of in
de loop van dit jaar al aangekondigd.
Wij zetten hier kort de meest in het
oog springende fiscale wijzigingen
voor u op een rij.
Let op! De Tweede en Eerste Kamer
moeten hier nog over beslissen.

Inkomstenbelasting: invoering
tweeschijvenstelsel

De inkomstenbelasting (voor mensen
jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd) kent vanaf 2021 nog maar twee in
plaats van vier belastingschijven. >>>
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Het basistarief van 37,05% geldt dan tot een inkomen van €
68.507. Daarna geldt het toptarief van 49,5%. De huidige tarieven van 36,55%, 40,85% en 51,95% worden in 2019 verlaagd
naar 36,65%, 38,10% en 51,75%. AOW-gerechtigden krijgen
in het vernieuwde stelsel van 2021, net als nu, ook aangepaste
tarieven, namelijk 19,15%, 37,05% en 49,5%.

Box 2-tarief stijgt minder hard

De inkomstenbelasting in box 2 stijgt voor inkomen uit aanmerkelijkbelangaandelen naar 26,25% in 2020 en 26,9% in
2021. Deze stijging ligt lager dan eerder in het regeerakkoord
werd aangekondigd (respectievelijk 27,3% en 28,5%). Het huidige tarief bedraagt 25%.

Arbeidskorting

De arbeidskorting wordt de komende jaren stapsgewijs verhoogd naar maximaal € 3.941 in 2021. Vanaf een inkomen van
€ 36.344 wordt vanaf 2019 de arbeidskorting afgebouwd tot
nihil. De verhoging van de arbeidskorting is bedoeld om (meer)
werken lonender te maken.

Verhoging btw-tarief naar 9%

Per 1 januari 2019 gaat het lage btw-tarief omhoog van 6%
naar 9%. Dit btw-tarief geldt bijvoorbeeld voor levensmiddelen, sportbeoefening en recreatie.

Toptarief vennootschapsbelasting 22,25%

In het regeerakkoord is door regeringspartijen afgesproken
dat het tarief van de vennootschapsbelasting (Vpb) wordt verlaagd. Voor belastbare bedragen (winsten) tot € 200.000 wordt
het vennootschapsbelastingtarief verlaagd van 20% naar
19%, in 2020 naar 17,5% en in 2021 naar 16%.
Het tarief op de vennootschapsbelasting voor belastbare bedragen boven de € 200.000 zakt echter niet naar de eerder afgesproken 21%, maar zal maximaal 22,25% bedragen in 2021.
In 2019 daalt dit hoogste tarief voor de vennootschapsbelasting naar 24,3%.

Verlaging afschrijven bedrijfsonroerendgoed

De afschrijving op onroerend goed in eigen gebruik in de Vpb
wordt beperkt. Nu mag nog tot 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven. Per 1 januari 2019 mag niet verder meer
worden afgeschreven dan tot 100% van de WOZ-waarde.
Een voorbeeld: stel de WOZ-waarde van een pand is
€ 1.000.000 en de boekwaarde is € 900.000. In de oude situatie
mocht tot 50% van de WOZ-waarde, in dit voorbeeld dus tot
€ 500.000, worden afgeschreven. In de nieuwe plannen mag
niet meer onder de WOZ-waarde worden afgeschreven. In dit
voorbeeld is er dus geen afschrijving meer mogelijk. Let op!
Deze maatregel is alleen van toepassing op vennootschapsbelastingplichtigen.

Verrekening verliezen in de
vennootschapsbelasting beperkt

In 2019 kunnen ontstane verliezen in de vennootschapsbelasting in plaats van negen jaar nog maar zes jaar voorwaarts met
winsten verrekend worden. Verliezen die zijn ontstaan voor het
boekjaar 2019 kunnen nog steeds negen jaar voorwaarts met
positieve resultaten verrekend worden.

2

Afschaffing dividendbelasting
en invoering bronbelasting

Ondanks de vele ophef wordt de dividendbelasting per
1 januari 2020 afgeschaft. De voornaamste reden voor afschaffing is het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale bedrijven.
Invoering van een bronbelasting op dividenden moet er vanaf 1 januari 2020 voor zorgen dat belastingontwijking wordt
voorkomen. Hierdoor zullen dividenduitkeringen binnen concernverband aan lichamen die in laagbelastende landen zijn
gevestigd worden belast. Hetzelfde geldt bij misbruik, zo staat
in de Miljoenennota. Vanaf 1 januari 2021 zal ook een bronbelasting op interest en royalty’s van kracht worden.

7% bijtelling op fiets van de zaak

De huidige regeling voor vaststelling van het privégebruik van
een fiets van de zaak wordt vereenvoudigd door per 1 januari 2020 een bijtelling op basis van een vast percentage in te
voeren. Deze bijtelling bedraagt 7% van de door de fabrikant
vastgestelde consumentenadviesprijs.

Maximale looptijd 30%-regeling verkort

Per 1 januari 2019 wordt de looptijd van de 30%-regeling voor
werknemers uit het buitenland verkort van acht naar vijf jaar. Er
is geen overgangsrecht, waardoor de looptijd van alle lopende regelingen ook met drie jaar worden ingekort. Alle huidige
beschikkingen die geldig zijn tot en met 1 januari 2022, vervallen per 1 januari 2019. Hiermee vervalt ook de voordelige keuzeregeling voor de partiële buitenlandse belastingplicht voor
deze werknemers per 1 januari 2019.

Verlaging tarief energie-investeringsaftrek

De energie-investeringsaftrek (EIA) wordt verlaagd van 54,5%
naar 45%. U heeft recht op de EIA als u investeert in energiezuinige goederen die staan vermeld op de Energielijst. U vraagt
de EIA aan bij RVO.nl. Uw investering dient minstens € 2.500
te bedragen. Het moment van investeren is hierbij beslissend,
dus is het lonend nog dit jaar uw bestellingen te plaatsen.

Verhoging autokostenforfait
elektrische auto’s (Tesla taks)

De bijtelling voor volledig elektrische auto’s bedraagt 4%. Vanaf 2019 geldt dit percentage nog maar voor de eerste € 50.000
van de cataloguswaarde. Duurdere elektrische auto’s krijgen
te maken met de normale bijtelling van 22% over het meerdere
van de cataloguswaarde. De bijtelling blijft na aankoop in beginsel vijf jaar van kracht. Dit betekent dat wanneer u in 2018
nog een elektrische auto koopt die meer kost dan € 50.000, u
nog vijf jaar lang kunt profiteren van de lage bijtelling over de
volledige cataloguswaarde, ervan uitgaande dat de wetgeving
op dit punt tussentijds niet wijzigt.

Verlaging EigenWoningForfait naar 0,65%

Het eigenwoningforfait bedraagt voor woningen met een
waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 momenteel 0,7% van
de WOZ-waarde. Dit percentage gaat omlaag naar 0,65%.
Vanwege de sterk gestegen woningprijzen betekent de daling
echter niet dat er een even grote lastenverlichting ten aanzien
van de eigen woning optreedt

Verlaging tarieven box 3

Sinds enige tijd sluiten de tarieven in box 3 beter aan bij de werkelijk behaalde rendementen op sparen en beleggen. De sterk
gedaalde rentetarieven werken volgend jaar dan ook door in
de tarieven in box 3. Voor dit jaar gaat de fiscus uit van een
rendement op spaargeld van 0,36%. Dat zal in 2019 naar verwachting 0,13% worden. Door uit te gaan van een rendement
op spaargeld van 0,13% wordt de heffing over het vermogen
ook lager. Voor spaarders met een belastbaar vermogen tot
€ 70.800, scheelt dit maximaal € 33 aan belasting per jaar. Voor
grotere vermogens kan het verschil maximaal oplopen tot
€ 175. Hierbij is ervan uitgegaan dat het verondersteld rendement op beleggen niet wijzigt.

Eerste stap afschaffen aftrek
geen of geringe eigen woning schuld

wordt de komende 30 jaren in evenredige stappen afgebouwd,
te beginnen in 2019.

Verlaging hypotheekrenteaftrek naar 49%

Het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden
afgetrokken, bedraagt volgend jaar 49%, nu nog 49,5%. De
geleidelijke afbouw wordt de jaren erna versneld met 3%-punt
per jaar tot ongeveer 37% in 2023.

Wijzigingen energiebelasting

De energiebelasting op aardgas en elektra wordt gewijzigd,
zodat deze beter aansluit bij de CO2-uitstoot. De tarieven in
de eerste schijf van de energiebelasting voor aardgas gaat met
3 eurocent omhoog, die voor de eerste schijf voor elektra met
0,72 eurocent omlaag.

Wie nu geen aftrekbare hypotheekrente heeft, hoeft ook geen
eigenwoningforfait in aanmerking te nemen. Deze faciliteit

Dga-pensioen bij echtscheiding belast of niet?

Is het overdragen of omzetten van de oudedagsverplichting van de dga aan de ex-partner belast? Antwoord van de
Belastingdienst: “Mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, is dit niet het geval.”

Pensioen in eigen beheer

Sinds 1 juli 2017 is de opbouw van pensioen in eigen beheer
niet meer mogelijk voor dga’s met een bv. Een mogelijkheid is
om van de opgebouwde middelen een oudedagsverplichting
te kopen. De vraag rijst dan of deze belast is als die bij een
scheiding wordt overgedragen aan of omgezet naar de expartner.

LET OP

Onder scheiding verstaan we hier, naast een normale
echtscheiding, ook scheiding van tafel en bed en beëindiging van de samenleving.

Eigen oudedagsverplichting

De fiscus gaat ervan uit dat er na het overdragen van de
oudedagsverplichting aan de ex-partner, er bij deze ex-partner
een eigen oudedagsverplichting ontstaat. Wanneer de
uitkeringen hiervan moeten ingaan, is dan ook afhankelijk van
de leeftijd van de ex-partner. Ook moet voldaan worden aan
de overige voorwaarden van een oudedagsverplichting.

LET OP

Bij overlijden van de ex-partner komen de uitkeringen toe
aan de erfgenamen van de ex-partner.

Ex-partner aanwijzen als gerechtigde

Een andere mogelijkheid bij scheiding is dat de ex-partner wordt
aangewezen als gerechtigde op de oudedagsverplichting.
De ex krijgt dan een recht op de uitkeringen. Ook hiervan is
bepaald dat dit bij echtscheiding belastingvrij kan geschieden
en dat er pas belasting betaald hoeft te worden bij ontvangst
van de uitkeringen.

Doorbetalen

Ook kan bij echtscheiding worden afgesproken dat de dga
bij uitbetaling een deel van de uitkeringen zal doorbetalen
aan de ex-partner. In dat geval kan de dga de doorbetaalde

uitkeringen aftrekken van het inkomen en zijn deze bij de ex
zelfstandig belast.

LET OP

Bij overlijden van de dga komen de uitkeringen in deze optie toe aan de erfgenamen. Bij overlijden van de ex-partner
komen de uitkeringen weer volledig ten goede aan de dga.
Bent u dga en gaat u scheiden? Laat u dan goed adviseren. Wij
helpen u graag verder.

Zo gaat de fiscus om
met uw cryptovaluta

Sinds de spectaculaire waardestijging van de bitcoin, kunnen
cryptovaluta rekenen op een toenemende belangstelling.
Onlangs heeft ook de staatssecretaris van Financiën zich
uitgelaten over de fiscale aspecten ervan.
Duidelijk is in ieder geval dat het bezit van cryptovaluta moet
worden opgegeven in box 3. De waarde op 1 januari van het
betreffende jaar is beslissend. Cryptovaluta kunnen enorm
fluctueren in waarde, wat betekent dat er enorme risico’s
aan verbonden zijn. Belastingplichtigen moeten er dan ook
rekening mee houden dat een bezit aan cryptovaluta op
1 januari van een jaar ‘zomaar’ grotendeels verloren kan zijn op
het moment dat er belasting over betaald moet worden.

LET OP

In voorkomende gevallen is het te overwegen alvast via
een aanpassing van de voorlopige aanslag in te spelen op
de waardestijging of -daling van de valuta.

>>>
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‘Minen’ als inkomensbron?

Het verdienen van cryptovaluta via het zelf beschikbaar stellen van rekenkracht op een of meer computers, heet minen.
Het is nog maar de vraag of minen door particulieren als inkomensbron moet worden aangemerkt en of het dus belast is.
De staatssecretaris laat een duidelijk antwoord in het midden,
maar geeft aan dat dit met name afhankelijk is van de vraag of
voordeel redelijkerwijs te verwachten is. Gezien de onduidelijkheid rond de te verwachten voordelen, zal dit waarschijnlijk
niet snel het geval zijn. Dit betekent echter ook dat verliezen
niet aftrekbaar zijn.

LET OP

Voor bv’s is minen een bedrijfsactiviteit en zijn de inkomsten dus altijd belast. Verliezen zijn dus ook aftrekbaar.

Ondernemers met cryptovaluta

Cryptovaluta worden nog slechts in uitzonderingsgevallen als
betaalmiddel geaccepteerd. Cryptovaluta zijn voor ondernemers in het algemeen dan ook aan te merken als belegging.
Verder zijn duurzaam overtollige liquide middelen voor ondernemers als privévermogen aan te merken. Dit betekent dat
een speculatieverlies met cryptovaluta in de regel niet aftrekbaar is als verlies uit onderneming.

Ernstig ziek? Wie behartigt uw zakelijke belangen?

Bent u door een ongeval of door ziekte tijdelijk of langdurig niet in staat uw bedrijf te runnen? Wie regelt er dan uw financiële
en zakelijke belangen? Dit kunt u, uiteraard het liefst in een eerder stadium, regelen met een levenstestament.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament biedt de mogelijkheid om een persoon
aan te wijzen die zaken regelt indien je daar zelf, door ziekte of
ongeval, niet meer toe in staat bent. Het gaat hierbij om een
soort notariële volmacht. De volmachtgever, diegene die het
levenstestament laat opstellen door de notaris, geeft aan de
gevolmachtigde – diegene die wordt aangewezen door de opsteller van de volmacht – een volmacht om namens hem of
haar beslissingen te nemen.

Vertrouwen?		

Meestal bestaat een levenstestament uit twee onderdelen.
Een deel ziet hierbij op het behartigen van financiële en zakelijke belangen en een deel ziet op persoonlijke en medische
belangen.
Het is belangrijk dat je in het levenstestament een persoon
aanwijst in wie je vertrouwen hebt en die jouw belangen goed
kan behartigen.

TIP

Het is mogelijk meerdere gevolmachtigden aan te wijzen.
Dit kan handig zijn wanneer u iemand wil kiezen met betrekking tot het financiële deel en iemand voor het persoonlijke deel of wellicht vindt u het prettiger dat meerdere personen gezamenlijk financiële beslissingen voor u
moeten nemen.

Geen testament

Het levenstestament is geen ‘normaal’ testament. Het gaat
dus niet over wat er met je bezittingen en schulden moet gebeuren in geval van overlijden. Dit wordt geregeld in een testament en – voor zover dat er niet is – geldt de wettelijke regeling
voor erfenissen.

Geregistreerd

Levenstestamenten worden door de notaris geregistreerd bij
het Centraal Testamentenregister, het CLTR. Medici en rechters hebben de mogelijkheid dit register te raadplegen.

Nieuw: toezicht op misbruik van ouderen

Onlangs zijn de gangbare modellen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie van het levenstestament aangepast
en aangevuld met wensen uit de praktijk.
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De belangrijkste aanvulling ziet op het toezicht ter voorkoming van financieel misbruik van ouderen. In het nieuwe model is er aandacht voor de taken en bevoegdheden van de toezichthouder. Ook de toezichthouder is gevolmachtigd, zodat
deze zijn/haar taak naar behoren kan uitvoeren.

Geschillenregeling

Daarnaast is de geschillenregeling nieuw. U kunt hierbij kiezen
uit verschillende opties; deze kunt u bespreken met de notaris. Het gaat hierbij om oplossingen voor geschillen die zouden
kunnen ontstaan tussen de gevolmachtigde en de toezichthouder.

Dga-taks 2022 max 		
500.000 onbelast lenen

Na 1 januari 2022 mag een dga nog maar € 500.000
onbelast lenen van zijn bv. Alle schuldvorderingen boven
dit half miljoen worden vanaf die datum belast in box 2,
dus als inkomen uit aanmerkelijk belang. Voor bestaande
eigenwoningschulden zal een overgangsmaatregel worden
getroffen. Dit staat in de aanbiedingsbrief van minister
Hoekstra bij het Belastingplan 2019 .

Onduidelijkheid

Momenteel is nog niet duidelijk hoe het wetsvoorstel er precies uitziet. In de Miljoenennota was sprake van een invoeringsdatum van 2020, deze datum is deze week al doorgeschoven naar 2022. In de loop van 2019 zal het definitieve wetsvoorstel worden gepresenteerd. Het is dus nog een beetje koffiedikkijken. Mocht de invoeringsdatum van 2022 gehanteerd
blijven, heeft u tot dan de tijd om actie te ondernemen.

Uitkeren als dividend

Maakt u gebruik als dga van de zogenaamde rekening-courant, dan kunt u ervoor kiezen om het meerdere boven het half
miljoen uit te laten keren als dividend. Het lijkt interessant om
hier in 2019 van te profiteren. Ook dividend wordt belast in
box 2, echter stijgt na 2020 de box 2-heffing van 25% naar
26,25% en in 2021 zelfs naar 26,9%.

LET OP

Omdat de heffing in box 2 na 2020 zal stijgen, kan het
interessant zijn om in 2019 reeds maatregelen te treffen

Aflossen of andere financiering?

Heeft u meer geleend bij uw bv dan € 500.000? Dan heeft u nog
een aantal andere opties. Wellicht is er voor u een mogelijkheid
om de ‘eigen’ financiering af te lossen. Lukt dit niet, kunt u ook
overwegen om de lening onder te brengen bij een externe
financier. U heeft natuurlijk ook altijd de mogelijkheid om de
situatie te laten zoals deze is en de belasting over het meerdere dan een half miljoen af te dragen.

LET OP

Het is nog niet duidelijk hoe het wetsvoorstel er precies
uit ziet. Neem daarom geen overhaaste beslissingen. Wij
houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en zullen u
waar nodig van de juiste adviezen voorzien.

Overname van 			
bedrijf door vennoot
of werknemer?

Ondernemers kunnen hun onderneming beëindigen zonder
met de fiscus af te hoeven rekenen. Dit kan door het bedrijf
geruisloos door te schuiven naar een vennoot of medewerker. De voorwaarden waaronder zijn onlangs wat verruimd.

Geruisloos doorschuiven

Als u als ondernemer uw bedrijf staakt, moet u met de fiscus
afrekenen over in het bedrijf opgebouwde reserves. Zo is het
bedrijfsgebouw vaak in waarde gestegen. Afrekenen kan soms
worden voorkomen door geruisloos door te schuiven. De
overnemer zet het bedrijf dan voort tegen de oude boekwaardes. Te zijner tijd moet hij wel over de reserves afrekenen, tenzij ook hij er bij staking voor kiest geruisloos door te schuiven.
Geruisloos doorschuiven zal zich natuurlijk wel vertalen in een
lagere overnameprijs.

Vennoten en werknemers

Geruisloos doorschuiven kan onder meer naar medevennoten
en werknemers van het bedrijf. Een van de voorwaarden is wel
dat ze minstens 36 maanden voor de overname onafgebroken
medevennoot of werknemer zijn geweest.

Uitbreiding regeling

De uitbreiding van de regeling is met name gunstig voor werknemers van seizoensbedrijven. Bepaald is namelijk dat voor
hen de periode van 36 maanden onderbroken mag worden.
Men moet in de jaren voorafgaand aan de overname wel minstens één maand per jaar in het bedrijf gewerkt hebben en het
totaalaantal gewerkte maanden moet minstens 36 zijn.

LET OP

Een werknemer die bijvoorbeeld zes jaar voorafgaand aan
de overname ieder jaar zes maanden in het bedrijf heeft
gewerkt, voldoet nu dus ook aan de voorwaarde.

Combi werknemer-vennoot

Goedgekeurd is verder dat ook een combinatie van werkne-

mer en vennoot voortaan mogelijk is. Iemand die bijvoorbeeld
eerst een jaar in dienst is als werknemer en daarna twee jaar als
vennoot, kan de regeling dus ook gebruiken.

Sabbatical

Een andere belangrijke wijziging is dat – onder bijzondere omstandigheden – onderbreking van de periode van 36 maanden
voor een werknemer die een sabbatical opneemt, de regeling
niet in de weg hoeft te staan. De inspecteur zal aan de hand
van de feiten beoordelen of er van bijzondere omstandigheden
sprake is. De duur van de sabbatical is bijvoorbeeld van belang.
Wilt u weten of het geruisloos doorschuiven van uw bedrijf ook
voor u gunstig uitpakt? Wij rekenen het graag voor u uit.

Kleineondernemers
regeling BTW herzien

De kleineondernemersregeling in de btw wordt in 2020
herzien. De huidige regeling gaat uit van een per saldo af
te dragen bedrag aan btw, de nieuwe regeling hanteert
een omzetgrens. Let op! De plannen moeten nog door het
parlement worden goedgekeurd.

Kleine ondernemersregeling

De huidige kleineondernemersregeling (KOR) in de btw betekent dat ondernemers die per saldo € 1.883 of minder btw
per jaar hoeven af te dragen, een korting krijgen op het af te
dragen bedrag. Wie in een jaar niet meer dan € 1.345 aan btw
hoeft af te dragen, hoeft zelfs niets te betalen.

Ontheffing administratieve verplichtingen

De ondernemers die per saldo geen belasting hoeven te
betalen, kunnen op verzoek ook ontheven worden van de
administratieve verplichtingen voor de btw. Ze mogen in dat
geval ook geen btw op de facturen vermelden en kunnen door
hen betaalde btw niet in aftrek brengen.

Omzetgrens

De nieuwe regeling gaat uit van een omzetgrens van € 20.000.
Ondernemers die minder omzet hebben dan € 20.000, kunnen
ervoor kiezen geen btw in rekening te brengen. De regeling is
dus niet verplicht.

Ook voor BV’s

De nieuwe KOR gaat ook gelden voor rechtspersonen, zoals bv’s. Die kunnen momenteel niet van de regeling gebruik
maken.

Overschrijding grens in het jaar

Ondernemers die in de loop van het jaar de omzetgrens
van € 20.000 overschrijden, zijn vanaf dat moment gewoon
btw-plichtig, inclusief alle bijbehorende fiscale en administratieve verplichtingen.

Keuze melden

Ondernemers die in 2020 de nieuwe KOR willen toepassen,
dienen dit te melden bij de belastinginspecteur. Dit kan vanaf
1 juni 2019. De melding moet uiterlijk 20 november 2019 binnen zijn, anders gaat de nieuwe KOR pas in op 1 april 2020.
Let op! Een eenmaal gemaakte keuze voor de KOR kan slechts
éénmaal per drie jaren worden herzien.
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Tips & Actualiteiten
Hypotheek in 40 jaar aflossen?

De meeste mensen lossen hun hypotheek in 30 jaar af. Maar er zijn nieuwe producten op de markt,
waarbij deze termijn verlengd is naar 40 jaar. Wat zijn daarvan de voor- en nadelen?
Het voordeel van een langere looptijd is dat de maandlasten lager zijn, omdat de aflossing over een
grotere periode kan worden gespreid. Dit is vooral voor starters op de woningmarkt van belang,
zeker nu koopwoningen fors in prijs stijgen. Wel betaal je over een langere periode rente, en dus in
totaal meer rente. Een langere aflossingstermijn is ook verdedigbaar met het oog op de latere AOWen pensioendatum die tegenwoordig geldt. Wie later met pensioen gaat, kan ook langer doen over
het aflossen van zijn hypotheek.
Let op: sinds 2013 geldt voor nieuwe hypotheken een verplichte aflossing van de verstrekte som
in maximaal 30 jaar. Als u een lineaire of annuïteitenhypotheek afsluit, wordt aan deze voorwaarde
voldaan. Een hypotheek met langere looptijd dan 30 jaar is hiermee in strijd. Dit zou betekenen dat
de hypotheekrente dan niet aftrekbaar is. Om dit probleem te omzeilen, wordt bij deze hypotheek
de hoofdsom in twee delen gesplitst: een aftrekbaar deel dat in 30 jaar helemaal wordt afgelost, en
een niet-aftrekbaar deel dat 40 jaar loopt. De bruto maandlasten van het totaal blijven 40 jaar gelijk.

Mag u loondiensturen meerekenen voor de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost van € 7.280 en daarmee een belangrijke fiscale faciliteit
voor zelfstandig ondernemers. Om voor deze aftrekpost in aanmerking te komen, moet u als
ondernemer wel voldoen aan het urencriterium.
Het urencriterium betekent dat u in een jaar minstens 1.225 uren voor uw bedrijf werkzaam moet
zijn. Op deze manier wordt bereikt dat de zelfstandigenaftrek met name toekomt aan degenen die
vooral werkzaam zijn in een eigen bedrijf.
Tevens geldt een aanvullende voorwaarde: meer dan de helft van het totale aantal werkzame uren
moet in het eigen bedrijf worden gewerkt. Let op: deze voorwaarde geldt niet voor starters. Starters
kunnen dus meer uren naast hun bedrijf werkzaam zijn dan in hun bedrijf, zonder dat daardoor de
zelfstandigenaftrek verloren gaat.
De uren in loondienst tellen voor een ondernemer alleen mee voor het urencriterium als de
werkzaamheden in dienstbetrekking en als ondernemer nauw met elkaar samenhangen. Bovendien
moeten de werkzaamheden in dienstbetrekking in het geheel van de ondernemersactiviteiten een
ondergeschikte plaats innemen.

Voor informatie

info@horlings.nl
horlings.nl
Postbus 53045
NL-1007 RA Amsterdam
T: +31 (0)20 570 02 00
Disclaimer
De inhoud van deze publicatie
is bedoeld als algemene
informatie en vormt geen
advies en is ook niet bedoeld
om enig recht of enige
verplichting te creëren.
Raadpleeg voor het nemen
van beslissingen altijd uw
adviseur. Ondanks dat deze
publicatie met uiterste zorg
is samengesteld aanvaarden
uitgever, redactie, auteurs,
noch het accountants- en
belastingadvieskantoor of
Nexia Nederland BV waar
deze auteurs werkzaam zijn
enige aansprakelijkheid voor
eventuele onjuistheden,
drukfouten, onvolledigheden
of gevolgen (door handelen of
nalaten) daarvan.

Hoeveel mag een student bijverdienen?

Redactie:
mr. Alex Berkhout
Redactiesecretariaat:
Mona Smit, Postbus 53045,
1007 RA Amsterdam

•

HORLINGS streeft ernaar het
verbruik van papier zoveel
mogelijk te reduceren. Onze
nieuwsbrief versturen wij dan
ook alleen digitaal. Mocht
u onze nieuwsbrief digitaal
willen ontvangen dan kunt
u een e-mail sturen naar
msmit@horlings.nl
o.v.v. Nieuwsbrief.

Gaat uw kind studeren? Hoeveel mag er met een bijbaantje worden bijverdiend? Soms mogen
studenten maar een bepaald bedrag bijverdienen, anders heeft het vervelende gevolgen. Het
verschil zit hem onder meer in de studiefinanciering oude stelsel en die onder het nieuwe stelsel.

•

Te veel bijverdienen kan gevolgen hebben voor studenten in het mbo en voor studenten in het
hbo en wo die vallen onder het oude stelsel van studiefinanciering. Zij mogen maximaal € 14.456
per jaar bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun studiefinanciering. Dit bedrag
betreft het verzamelinkomen, dat in de meeste gevallen gelijk is aan het belastbaar loon.
Studenten in het hbo en wo die onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering vallen, mogen
onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun studiefinanciering.

Wie dus onder het oude stelsel valt en meer bijverdient dan het maximum, wordt voor het meerdere
gekort op zijn studiefinanciering. Wat je meer verdient, moet je terugbetalen. Dit is nooit meer dan
de basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct bij elkaar opgeteld.

Nieuwe fiscale regeling monumentenpand

Er komt een nieuwe regeling voor het onderhoud van monumentenpanden. De huidige fiscale aftrek
van 80% wordt vanaf 2019 vervangen door een subsidie.
Voor monumentenwoningen mag op dit moment een deel van de kosten in aftrek worden gebracht.
Hoe hoger uw belastingtarief, hoe meer dit oplevert. In de nieuwe regeling krijgt u een subsidie van
35% van de kosten. De nieuwe subsidie is dus niet langer afhankelijk van het belastingtarief.
In de nieuwe subsidieregeling komt er wel vooraf een toets op de kwaliteit. Doel van de nieuwe
regeling is namelijk een betere besteding van de middelen. De nieuwe regeling wordt in 2021
geëvalueerd om te kijken of deze aan de wensen voldoet. Let op: deze nieuwe subsidieregeling moet
nog wel door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.
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Mocht u naar aanleiding van
de inhoud vragen hebben
neemt u dan contact op met
de redactie.

