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Van de redactie

Wat gaat 2019 u brengen op fiscaal
gebied ?

In deze eerste nieuwsbrief van 2019 hebben wij de belangrijkste
wijzigingen 2019 voor u als werkgever en als ondernemer op een rij
gezet. Wilt u uw kind of kleinkind een extraatje geven? Dan kunt u weer
profiteren van de jaarlijkse vrijstellingen in de schenkbelasting die dit jaar
zijn verhoogd met 1,2%. Ook is er een hogere vrijstelling bij schenking
van een bedrijf.
Op btw-gebied is er ook weer het een en ander gewijzigd. Particulieren
die zonnepanelen aanschaffen kunnen de btw op de aanschafkosten
terugkrijgen. Vanaf dit jaar is dit echter gebonden aan een termijn van zes
maanden na het jaar van aanschaf. Koopt u dit jaar dus zonnepanelen,
dan moet u vóór 1 juli 2020 de btw terugvragen. Vanwege de verhoging
van het lage btw-tarief van 6% naar 9%, is ook het kantineforfait m.b.t.
de btw-vrijstelling voor sportclubs per 1 januari 2019 van 11,5% naar
13% gewijzigd.
Tot slot heeft de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie uiteraard btw-gevolgen als u zaken doet met Britse afnemers of
leveranciers. Deze en andere fiscale gevolgen zijn het grootst als het VK
op 29 maart uittreedt zonder verdere afspraken met de EU (‘no deal’).
Staatssecretaris Snel van Financiën vindt het daarom wenselijk om met
fiscaal overgangsrecht – anders dan de douanewetgeving – te komen
als er op 29 maart sprake zal zijn van een harde Brexit. Een harde Brexit
leidt namelijk direct tot een andere fiscale behandeling van bedrijven en
burgers.
Onze adviseurs zijn u graag van dienst wanneer u vragen heeft.

Arbeidsmarkt
wet: wat gaat er
wel en niet door?

De Tweede Kamer heeft ingestemd
met het wetsvoorstel van de Wet
arbeidsmarkt in balans (WAB). De
eerder voorgestelde proeftijdregels
gaan echter niet door.

Geen proeftijd van 		
vijf maanden

Onlangs bleek al dat een meerderheid
van de Tweede Kamer tegen het plan
was om bij eerste contracten voor onbepaalde tijd een proeftijd van maximaal vijf maanden mogelijk te maken.
Een langere proeftijd zou gebruikt
kunnen worden voor tijdelijk werk. Ook
zouden werknemers te lang in een onzekere positie verkeren. Deze maatregel gaat dan ook niet door, net als het
plan om een proeftijd van drie maanden mogelijk te maken voor tijdelijke
contracten van twee jaar of langer.

Deze maatregelen gaan 		
wél door:

1. De ketenbepaling wordt verlengd
van twee naar drie jaar. U hoeft als >>>
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werkgever een werknemer pas na drie jaar (of na drie tijdelijke
contracten) een vast contract aan te bieden.
2. De berekening van de transitievergoeding verandert. Een
werknemer heeft hier straks recht op vanaf het begin van zijn
dienstverband en niet pas na twee jaar. De hogere opbouw
voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn geweest, wordt afgeschaft.
3. De introductie van de cumulatiegrond bij ontslag. U kunt
straks bij ontslag van een werknemer ontslaggronden die op
zich niet voldoende onderbouwd zijn met elkaar combineren.
De rechter kan dan wel als een soort straf een transitievergoeding toekennen die maximaal 50% hoger is. Dit naast de al
bestaande mogelijkheid om de werkgever ook nog te veroordelen tot betaling van een billijke vergoeding.
4. Payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij u in dienst zijn. Verder kunnen
payrollbedrijven straks geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren voor payrollwerknemers.
5. U zult aan oproepkrachten met een nulurencontract of
min-maxcontract jaarlijks een aanbod voor een vaste arbeidsomvang moeten doen. Dit aanbod is dan gebaseerd op de
gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande twaalf
maanden. Het is aan de oproepkracht om dit aanbod al dan
niet te accepteren. Verder moet u een oproepkracht straks
minimaal vier dagen van tevoren oproepen (in de cao kan deze
termijn bekort worden naar één dag).
6. U gaat straks een lager WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract én voor jongeren tot 21 jaar die
niet meer dan 12 uur per week werken. Voor werknemers met
een flexibel contract gaat u een hogere WW-premie betalen.
7. Er wordt een bedrag van € 48 miljoen beschikbaar gesteld
aan kleine(re) bedrijven voor scholing van eigen werknemers.

Wijzigingen per 1 januari 2020

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd, gaat het wetsvoorstel
naar de Eerste Kamer. Als deze ook instemt met het voorstel,
gaan de wijzigingen per 1 januari 2020 in.

Wat zijn de belangrijkste
wijzigingen voor 2019
voor u als ondernemer?

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor 2019 voor u als
ondernemer?

Daling tarief box 1

Bent u belastingplichtig voor de inkomstenbelasting? Het
tarief in box 1 voor de tweede en derde schijf daalt met 2,75%
van 40,85% naar 38,1%. De andere tarieven in box 1 wijzigen
gering.

Aardgas duurder

De belasting op aardgas gaat omhoog met 3 cent per kubieke
meter, elektra wordt 0,72 cent per kWh goedkoper. Het vaste
bedrag aan korting op de energiebelasting gaat met ongeveer
met € 50 omlaag.

Verhoging heffingskortingen

De algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de
inkomensafhankelijke combinatiekorting worden verhoogd.
De arbeidskorting wordt wel sneller afgebouwd. Hierdoor
kan men tot een inkomen van ongeveer € 41.000 nog een
voordeel tegemoet zien. Van de inkomensafhankelijke
combinatiekorting vervalt het basisbedrag, waardoor de
korting lager uitvalt voor lagere inkomens tot ongeveer
€ 25.000.

Verhoging btw-tarief

Het lage btw-tarief stijgt van 6 naar 9%. Met name levensmiddelen worden hierdoor zwaarder belast. Maar onder andere
ook de horeca, de kapper, bloemen en boeken worden door de
tariefstijging getroffen.

Meer bijtelling dure elektrische auto

De bijtelling voor elektrische auto’s blijft 4%, maar slechts tot
een cataloguswaarde van € 50.000. Daarboven gaat over het
meerdere de normale bijtelling van 22% gelden. Voor auto’s
die vóór 2019 op kenteken zijn gezet, geldt een overgangsregeling van 60 maanden.

Vennootschapsbelasting

Het tarief van de eerste schijf tot € 200.000 in de vennootschapsbelasting daalt van 20 naar 19%. Het tarief van de
tweede schijf voor een winst boven € 200.000 blijft gelijk. De
komende jaren zal het tarief nog verder dalen.

Beperking afschrijven gebouwen

Bedrijven waarvan de winst wordt belast in de vennootschapsbelasting, mogen vanaf 2019 nog maar afschrijven tot
100% van de WOZ-waarde. Dit was al zo voor panden die niet
in eigen gebruik waren, maar vanaf 2019 gaat deze grens ook
gelden voor panden die wel in eigen gebruik zijn (voorheen was
dit 50% voor panden in eigen gebruik). Dit betekent mogelijk
minder afschrijving en dus een hogere winst. Een kritische blik
op de WOZ-beschikking van 2019 kan daarom geen kwaad.
Ook is het wellicht mogelijk een voorziening te treffen
voor toekomstig onderhoud. Er geldt nog wel een
overgangsregeling: als een pand vóór 2019 in (eigen) gebruik
is genomen, mag nog maximaal drie jaar worden afgeschreven
volgens de oude regels, ook als daarmee de grens van 100%
wordt doorbroken.

Top 5-wijzigingen voor
de werkgever

Per 1 januari 2019 zijn weer tal van loongerelateerde cijfers
en wet- en regelgevingen gewijzigd. Vijf belangrijke veranderingen staan hieronder voor u op een rij.

1)

Heffingskortingen voor buitenlandse 		
werknemers

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland
nog recht op het belastingdeel van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. ‘Niet-inwoners’ hebben daar vanaf
dat moment geen recht meer op. Er is een uitzondering voor
(buitenlandse) werknemers die wonen in lidstaten van de Europese Unie, in de EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein),
Zwitserland en de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en
Saba). Om deze uitzondering te kunnen toepassen, moet
worden vastgesteld van welk land uw (buitenlandse) werknemer fiscaal gezien inwoner is. Van u wordt verwacht dat u de
woonplaats in alle redelijkheid bepaalt.

2) Woonplaats en anoniementarief
U bent verplicht om uw werknemers te identificeren. Als dat
niet (juist) is gedaan, is het zogenoemde anoniementarief
(52%) van toepassing.
Van (buitenlandse) werknemers die fiscaal geen inwoner van
Nederland zijn maar hier wel (tijdelijk) verblijven, wordt in de
loonadministratie weleens het (tijdelijke) Nederlandse adres
vastgelegd. Vanaf 1 januari 2019 moet van deze (buitenlandse)
werknemers het buitenlandse adres in de loonadministratie
worden opgenomen. Als u dit als werkgever niet doet,
moet voor deze werknemers het anoniementarief worden
toegepast.

3) 30%-regeling
De maximale looptijd van de 30%-regeling wordt met ingang
van 1 januari 2019 met drie jaar verkort: van acht naar vijf jaar.
Nieuwe aanvragen worden vanaf dan voor maximaal vijf jaar
toegekend. Ook voor bestaande gevallen zal de verkorting van
drie jaar gelden, maar er is sprake van overgangsrecht.
In onderstaande tabel is de uitwerking van het overgangsrecht
uiteengezet:
Einddatum op beschikking Wijziging in looptijd
In 2019 of 2020 		
Geen wijziging
In 2021, 2022, 2023
Looptijd wijzigt naar 31 december
				
2020
In of na 2024 		
Looptijd wordt verkort met drie jaar

4) Vrijwilligersregeling
Vrijwilligers zijn voor de maatschappij van groot belang.
Daarom gaat de vrijstelling voor vrijwilligers in 2019 met
€ 200 per jaar omhoog. Dit betekent dat een vrijwilliger vanaf
1 januari 2019 maximaal € 170 belastingvrij per maand kan
ontvangen voor de verrichte diensten, met een maximum van
€ 1.700 per jaar. Het is voor het eerst sinds 2006 dat dit bedrag
wordt verhoogd.
5) Nieuwe regels compensatie overuren
Per 1 januari 2019 is het voor u als werkgever niet meer mogelijk om afspraken met individuele werknemers te maken om
meerwerk (hieronder wordt verstaan meeruren en overuren)
met vrije tijd te compenseren. Vanaf 2019 mag dit alleen nog
maar als het is geregeld in een cao en schriftelijk is afgesproken. Dit geldt alleen voor zover de werknemer over de gewerkte uren niet meer verdient dan het minimumloon.

Belastingvrij schenken
in 2019

Wilt u in 2019 uw kind of kleinkind een extraatje geven? Ook
in het nieuwe jaar kunt u weer profiteren van de jaarlijkse
vrijstellingen in de schenkbelasting. De belastingvrije
bedragen zijn voor dit jaar verhoogd met 1,2%.

Schenkvrijstelling kinderen

De algemene schenkvrijstelling voor kinderen bedraagt in
2019 € 5.428 per kind. Dit bedrag kan per kind dat tussen de
18 en 40 jaar oud is, eenmalig verhoogd worden tot € 26.040.
Wordt de schenking gebruikt voor een dure studie of de
aankoop van een eigen woning, dan is dit bedrag eenmalig
€ 54.246 in geval van een dure studie of € 102.010 ten behoeve
van een eigen woning. Over deze bedragen hoeft dus geen
schenkbelasting te worden betaald.

LET OP

Voor de verhoogde vrijstellingen geldt als voorwaarde dat de
ontvanger van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is.

TIP

Deze laatste vrijstelling – ten behoeve van de aankoop van
een eigen woning – geldt niet alleen voor de schenking aan
een kind, maar ook voor een schenking aan willekeurige
derden.

>>>

Niet alleen voor aankoop woning

De vrijstelling van € 102.010 geldt als met het bedrag van de
schenking een eigen woning wordt gekocht, maar ook als het
geld gebruikt wordt voor een verbouwing van de woning of om
de hypotheekschuld mee af te lossen.

TIP

Het bedrag van de schenking voor het aflossen van de
hypotheekschuld vermindert de fiscale schuld voor
de eigen woning en vermindert dus ook de aftrek van
hypotheekrente.

Kleinkinderen en anderen

U mag jaarlijks ook uw kleinkinderen of eenieder ander
een belastingvrij bedrag schenken. Dit bedrag is voor
2019 € 2.173.

men door een zogenaamde artikel 23-vergunning aan te vragen. U hoeft de btw dan niet bij de grens te betalen, maar u
kunt deze dan verleggen naar uw btw-aangifte.

Regels voor dienstverlening

Diensten zijn in de regel belast in het land van de afnemer. Als u
een dienst uit het VK afneemt, moet u dit dus aangeven in uw
btw-aangifte. Verricht u diensten in het VK dan zal de dienst
aldaar belast zijn. Afhankelijk van de toekomstige regels in het
VK zult u zich daar mogelijk moeten registreren voor de btw.

LET OP

U hebt vaak een EORI-nummer nodig om zaken te doen
met ondernemers buiten de EU. Heeft u al een EORInummer aangevraagd? Ga ook na of u in staat bent om
douanezaken af te (laten) wikkelen.

Meer schenken dan vrijstelling

Het tarief voor schenken aan de kinderen boven de vrijstelling
en kleinkinderen blijft ongewijzigd. Het tarief bedraagt voor
kinderen 10% en voor kleinkinderen 18%, tot een bedrag van
€ 124.727. Ook dit bedrag is verhoogd vanwege de inflatie.
Over het meerdere, dus boven de € 124.727, betaalt een kind
20% en een kleinkind 36% schenkbelasting.

Wat betekent de Brexit
voor uw btw?

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie heeft btw-gevolgen als u zakendoet met Britse
afnemers of leveranciers. Deze gevolgen zijn het grootst als
het VK op 29 maart uittreedt zonder verdere afspraken met
de EU (‘no deal’). Wat zijn dan de belangrijkste veranderingen
en hoe kunt u zich daarop voorbereiden?

U verkoopt goederen aan het VK

Bij een no deal bent u over een levering aan een zakelijke
afnemer in het VK geen btw in Nederland verschuldigd. In
plaats van een ‘intracommunautaire levering’ (wanneer u
vanuit Nederland goederen naar ondernemers in andere
EU-landen exporteert) heeft u dan met export naar een
niet-EU-land te maken. Afhankelijk van de leveringscondities
geeft u of uw afnemer de btw aan in het VK. Als u direct aan
consumenten verkoopt, mag u nu tot de drempel van € 80.197
in Nederland btw afdragen. Na een no deal wordt de btw altijd
in het VK geheven. Ook hierbij bepalen de leveringscondities
wie de btw verschuldigd is. Houd hiermee rekening met uw
verkoopvoorwaarden!

LET OP

Bedenk bij goederenleveringen van of naar het VK dat er
douanerechten verschuldigd kunnen zijn, en dat douaneformaliteiten nodig zullen zijn!

U koopt goederen uit het VK

Als u goederen uit het VK importeert, geeft u nu in Nederland
een intracommunautaire verwerving aan. Na de Brexit moet u
de btw bij de douane aangeven en betalen. U kunt dit voorko-

Tips & Actualiteiten
Loonkostenvoordeel lage
inkomens? Nieuwe tarieven

Heeft u werknemers in dienst met een laag
loon? Dan heeft u misschien recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De grenzen
voor het uurloon voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) zijn voor het jaar 2019 onlangs
vastgesteld.

Twee categorieën

Werkgevers hebben recht op een tegemoetkoming in de loonkosten als ze werknemers
in dienst hebben die minimaal 100% van het
wettelijk minimumloon verdienen en maximaal
125%. Er zijn twee categorieën. Ten eerste de
hoge tegemoetkoming. Die krijgt de werkgever in 2019 voor werknemers met een uurloon
van minimaal € 10,05 en maximaal € 11,07. De
lage tegemoetkoming geldt voor werknemers
met een uurloon van meer dan € 11,07 en
maximaal € 12,58 per uur. De hoge tegemoetkoming bedraagt € 1,01 per uur en maximaal
€ 2.000 per jaar. De lage bedraagt € 0,51 per uur
en maximaal € 1.000 per jaar.
U kunt het uurloon van uw werknemers zelf
beïnvloeden, zodat u zo veel mogelijk van het
LIV profiteert. Bijvoorbeeld door werknemers
die iets boven de grens van het uurloon
verdienen een kostenvergoeding via de
werkkostenregeling te geven in ruil voor iets
minder loon. Uiteraard kan dit alleen binnen de
wettelijke mogelijkheden.

Wilt u fiscaal voordelig investeren in
milieuvriendelijke technieken?

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
heeft de Milieulijst 2019 vastgesteld. In deze Milieulijst zijn
categorieën bedrijfsmiddelen aangewezen die in aanmerking
komen voor Willekeurige afschrijving (Vamil) en voor milieuinvesteringsaftrek (MIA).
Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan
oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt
bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil
kunt u tot 75% van de investeringskosten afschrijven.
Bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bescherming van
het Nederlandse milieu worden met de instrumenten MIA en
Vamil fiscaal gestimuleerd. Hierbij gaat het om niet-gangbare
bedrijfsmiddelen.

Voorbeeld:
Een werkgever met een loonsom van € 500.000 kan nu 1,2%
ofwel € 6.000 uitgeven aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf volgend jaar wordt dit 1,7% x € 400.000 +
1,2% x € 100.000, ofwel € 6.800 + € 1.200 = € 8.000.
De verruiming betekent dat met name kleinere werkgevers
minder vaak een eindheffing van 80% over vergoedingen en
verstrekkingen moeten betalen. Deze is namelijk verschuldigd
wanneer er meer wordt uitgegeven dan de vrijgestelde bedragen en komt voor rekening van de werkgever.

Btw-vrij personeel uitlenen? Nieuwe
voorwaarden!

Het uitlenen van personeel is in beginsel gewoon belast met
btw. Er zijn echter uitzonderingen. Het besluit dat betrekking heeft op die uitzonderingen, is herzien. Enkele voorbeelden.

Personeel in sociaal-culturele sector

Personeel dat werkzaam is in de sociaal-culturele sector, kan
onder voorwaarden zonder heffing van btw worden uitgeleend. In het besluit is een extra voorwaarde toegevoegd.
Deze bepaalt dat ook de uitlener zich wat betreft zijn primaire activiteiten moet kunnen beroepen op de vrijstelling die in
de btw geldt voor prestaties in de sociaal-culturele sector. Hij
mag voorts geen winst beogen of concurrentieverstorend
optreden.

‘Nauw samenhangende’ prestaties

De Wet omzetbelasting kent ook een aantal vrijstellingen,
onder andere voor medische diensten en onderwijs. Deze
vrijstellingen bevatten veelal een bepaling dat met deze diensten ‘nauw samenhangende’ prestaties evenzeer onder de
vrijstelling vallen. Dit om te voorkomen dat een gering onderdeel van de prestatie wel belast zou zijn. Het herziene besluit
geeft voor een aantal vrijstellingen aan wanneer het uitlenen
van personeel als een ‘nauw samenhangende’ prestatie kan
worden aangemerkt.

Werkkostenregeling per 2020 verruimd

Werkgevers mogen per 2020 meer uitgeven aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun personeel. De
verruiming heeft de vorm van een verhoogd percentage van
1,7% tot een loonsom van € 400.000. Daarboven blijft het bestaande percentage van 1,2% gelden. De maatregel is vooral
bedoeld voor het mkb. Met name kleinere werkgevers met een
bescheiden loonsom profiteren ervan.
Het hogere percentage van 1,7% over de eerste € 400.000 van
de loonsom betekent dat maximaal € 2.000 aan extra belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen kan worden gegeven. Let op: dit voorstel moet nog worden goedgekeurd door
het parlement.

Vraag btw op zonnepanelen snel terug

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen, kunnen de
btw op de aanschafkosten terugkrijgen. Vanaf dit jaar is dit
gebonden aan een termijn, zo maakte de staatssecretaris van
Financiën bekend. De termijn is vanaf dit jaar zes maanden
na het jaar van aanschaf. Koopt u dit jaar dus zonnepanelen,
dan moet u vóór 1 juli 2020 de btw terugvragen.
Voor alle zonnepanelen die vóór 2019 zijn aangeschaft, is er
overgangsrecht. De btw op deze zonnepanelen dient vóór
1 juli 2019 te worden teruggevraagd, voor zover dit uiteraard
nog niet is gedaan. Het maakt dus niet uit in welk jaar de
zonnepanelen zijn aangeschaft.
Door het terugvragen van de btw is de aanschaf van
zonnepanelen extra voordelig. De levering van energie die met
de zonnepanelen wordt opgewekt, is weliswaar belast, maar
deze btw hoeft in vrijwel alle situaties niet te worden betaald.
Dit vanwege de zogenaamde kleineondernemersregeling in
de btw, die ervoor zorgt dat bedragen tot € 1.345 aan btw niet
hoeven te worden afgedragen. >>>

Tips & Actualiteiten
Wijziging kantineforfait sportclubs

Vanwege de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019, is ook het kantineforfait
voor sportclubs per dezelfde datum gewijzigd. Sportverenigingen waarvan de primaire activiteiten zijn
vrijgesteld van btw-heffing, hoeven over hun kantineontvangsten geen btw af te dragen. Ze kunnen
dan ook geen btw aftrekken over de inkoop. Voorwaarde is dat de kantineontvangsten in 2019 niet
meer dan € 68.067 bedragen. Gaan de ontvangsten over deze grens heen, dan mag voor de btwafdracht een forfaitair percentage worden toegepast. Dit percentage is verhoogd van 11,5% naar
13%.
De goedkeuring is alleen van toepassing als de kantine als normale nevenactiviteit van de sportclub kan worden beschouwd. Dit betekent dat de activiteiten van de kantine moeten samenhangen
met de primaire activiteiten van de betreffende sportclub. Deze goedkeuring heeft tot gevolg dat
de totale kantineontvangsten de grondslag vormen van de heffing. Dat geldt dus niet alleen voor de
opbrengst voor het verstrekken van voedsel en drank, maar ook voor de opbrengst uit de exploitatie
van speelautomaten en dergelijke.

Fiscaal overgangsrecht bij harde Brexit

Staatssecretaris Snel van Financiën vindt het wenselijk om met fiscaal overgangsrecht – anders
dan de douanewetgeving – te komen als er op 29 maart sprake zal zijn van een harde Brexit. Een
harde Brexit leidt namelijk direct tot een andere fiscale behandeling van bedrijven en burgers.

■ Zo heeft een no-deal-Brexit gevolgen voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting,
waarbij bijvoorbeeld een zogeheten topmaatschappij in het VK is gevestigd. Na een
no-deal-Brexit wordt een dergelijke fiscale eenheid van rechtswege verbroken, aldus de
staatssecretaris.
■ Ook Nederlanders die in het VK woonachtig zijn en van wie het inkomen (deels) in Nederland is
belast, verliezen na de Brexit het recht op eventuele persoonsgebonden aftrekposten.
Snel wil daarom een regeling voor burgers voor een aantal belastingwetten voor het lopende
belastingjaar, waarbij het VK nog wordt beschouwd als onderdeel van de EU. Hierdoor blijft het
huidige fiscale regime voorlopig van toepassing. Daarnaast wil hij ook overgangsrecht voor
bedrijven, bijvoorbeeld wat betreft de fiscale eenheid en bijvoorbeeld om te voorkomen dat in
hetzelfde boekjaar verschillende fiscale behandeling plaatsvindt over hetzelfde feitencomplex.

Hogere vrijstelling bij schenking bedrijf

Als een bedrijf wordt geschonken of geërfd, moet schenk- of erfbelasting worden betaald.
Onder voorwaarden geldt bij het schenken of erven van een bedrijf in 2019 een vrijstelling van
€ 1.084.851. Dit is bijna € 13.000 meer dan vorig jaar. Van het meerdere boven deze grens is nog
eens 83% vrijgesteld van belasting.
Het doel van de regeling is dat het voortzetten van een bedrijf minder gehinderd wordt door fiscale
obstakels. Een van de voorwaarden is dan ook dat het bedrijf minstens vijf jaar wordt voortgezet
door de verkrijger.
LET OP: Betreft het een bv, dan moet de onderneming van deze bv nog minstens vijf jaar worden
uitgeoefend en moet de verkrijger de aandelen minstens vijf jaar in bezit houden. Hij of zij hoeft
dus niet werkzaam te zijn voor het bedrijf. Bij schenken zal tevens een beroep worden gedaan op de
doorschuiving van de aanmerkelijkbelangbelasting (box 2). Een extra voorwaarde is dat de verkrijger
minimaal 36 maanden bij de onderneming betrokken is.
Over het belaste deel van een schenking of erfenis wordt een aanslag opgelegd waarvoor onder
voorwaarden maximaal tien jaar uitstel van betaling kan worden verleend.
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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.
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.
Mocht u naar aanleiding van
de inhoud vragen hebben
neemt u dan contact op met
de redactie.

