Het Regeerakkoord per belastingsoort
Het belastingstelsel gaat op de schop ofwel wordt hervormd.
Werken moet worden beloond, belastingontduiking wordt aangepakt en het fiscale vestigingsklimaat
wordt verbeterd voor bedrijven die zorgen voor werkgelegenheid en wanneer zij reële economische
activiteiten verrichten.
Hieronder zetten we voor u de belangrijkste punten per belastingsoort uiteen.
Inkomstenbelasting
Box 1
Het vier schijvenstelsel gaat tot het verleden behoren en we zullen naar een twee schijvenstelsel gaan,
behalve voor AOW-gerechtigden. Die krijgen te maken met drie schijven.
De eerste schijf (basistarief) zal 36,93% gaan bedragen en de tweede schijf (toptarief) 49,50%. Het
eindpunt van de huidige derde schijf zal als eindpunt gaan gelden voor de nieuwe eerste schijf en wordt
gedurende de kabinetsperiode bevroren op het bedrag van ± € 68.600, -.
De hypotheekrenteaftrek wordt in stappen van 3% afgebouwd vanaf 2020 tot de eerste schijf van
36,93%. Het aftrektarief komt in 2021 uit op 43%. Er is ook gesproken over de zelfstandigenaftrek voor
IB-ondernemers, maar niet duidelijk is of dit nu ook onder alle aftrekposten valt net als de mkbwinstvrijstelling, giftenaftrek en aftrek voor specifieke zorgkosten.
Het eigenwoningforfait wordt verlaagd met 0,15% en komt uit op 0,60%.
De regeling “geen of beperkte eigen woningschuld” ook wel Wet Hillen genoemd wordt in 30 jaar
stapsgewijs afgebouwd.
De aftrek van scholingskosten die al enkele keren ter discussie stond wordt afgeschaft en vervangen
door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben gehaald.
De monumentenaftrek die ook al enige tijd voor discussie zorgt, blijft dit doen. De particuliere bezitters
van een monumentenpand blijven wel financieel gesteund, maar niet duidelijk is of de aftrek vervalt en
de compensatie op een andere wijze aan de bezitters toekomt.
Box 2
Het tarief in box 3 gaat in stappen omhoog van 25% naar 27,3% in 2020 en naar 28,50% in 2021.
Box 3
Er zal sneller aangesloten worden bij het werkelijke rendement over de spaartegoeden door gebruik te
maken van de gemiddelde spaarrente tussen juli (jaar 1) en juni (jaar 2).
Het heffingsvrije vermogen gaat daarnaast ook omhoog van € 25.000, - naar € 30.000, - per
belastingplichtige.
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Heffingskortingen
De algemene heffingskorting zal worden verhoogd met ± € 350, - in 2021.
De inkomensafhankelijke combinatie korting wijzigt ook. De opbouw begint later en de vaste voet
verdwijnt. Het opbouwpercentage stijgt naar 11,45%waardoor de maximale inkomensafhankelijke
combinatiekorting gelijk blijf en bij een lager inkomen wordt bereikt. De overdraagbaarheid van de
inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt ook geleidelijk afgeschaft.
De ouderenkorting wordt verhoogd met ± € 160, - en daarnaast krijgt deze korting een
inkomensafhankelijk afbouw in plaats van de harde afbouwgrens die we nu kennen
Voor uitkeringsgerechtigden zonder dienstbetrekking maar met een ziektewetuitkering worden de
arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting afgeschaft.
Overig
De Wet DBA wordt vervangen. Er komt een ‘op out’ voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen
voor de bovenkant van de markt.
Dit zou moeten gaan gelden bij een hoog tarief(meer dan € 75, - per uur) in combinatie met een korte
duur (minder dan een jaar) van de overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten
van reguliere bedrijfsactiviteiten.
Voor ZZP’ers is er altijd sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer er sprake is van een laag tarief
(tot 125% van het wettelijk minimumloon) in combinatie met een lange duur (meer dan drie maanden)
van de opdrachtovereenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere
bedrijfsactiviteiten.
Zelfstandigen die boven het ‘lage’ tarief (tot 125% van het wettelijk minimumloon) werkzaamheden
verrichten krijgen te maken met een opdrachtgeversverklaring die vooraf zekerheid en duidelijkheid
moet verschaffen.
Er komt een web module waarmee de materiële omstandigheden getoetst worden en niet de formele
omstandigheden. Gefaseerd zal het huidige wettelijk vastgelegde handhavingsbeleid wordt afgeschaft.
Na het invoeren van de nieuwe wetgeving geldt maximaal een jaar een terughoudend
handhavingsbeleid (onder andere geen boetes na de eerste controle). De Belastingdienst heeft een
coachende rol en helpt ondernemers met de toepassing van de nieuwe wetgeving.
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Vennootschapsbelasting
De tarieven van de vennootschapsbelasting gaan stapsgewijs naar beneden van 20% en 25% naar
16% en 21% in 2021.
De verlenging van de termijn van de eerste schijf van € 200.000, - naar € 350.000, - wordt
teruggedraaid en de grens van de eerste schijf blijft dus € 200.000, -.
De mogelijkheid van carry back naar het voorgaande jaar en carry forward naar de negen toekomstige
jaren wordt aangepast. De termijn van negen jaren wordt teruggebracht naar zes jaren.
De innovatie box kent nu een tarief van 5% en dit zal worden verhoogd naar 7%.
Is er een pand in eigen gebruik bij de VPB-ondernemer dan mag er worden afgeschreven tot maximaal
100% van de WOZ-waarde van het pand. Dit is momenteel nog 50%.
Omzetbelasting
Het verlaagde tarief van 6% gaat omhoog naar 9%.
Loonbelasting
De gebruikelijk loonregeling wordt geëvalueerd zodat het kabinet kan bekijken of aanpassing van deze
regeling noodzakelijk is.
De onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog met € 200, - van € 1.500, - naar € 1.700, Dividendbelasting
De dividendbelasting wordt afgeschaft in 2019.
Auto’s
Met de ambitie dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn wordt de uitfasering met
betrekking tot de fiscale stimulering van emissieloze auto’s hiermee in lijn gebracht.
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Toeslagen
De afbouwgrens van de inkomensafhankelijke afbouw van het kindgebonden budget voor paren wordt
verhoogd naar € 16.500,-.
De huurtoeslag wordt vereenvoudigd en daarnaast over een langer traject afgebouwd.
Het normpercentage in de zorgtoeslag wordt voor meerpersoonshuishoudens verlaagd met 0,45%.
De kinderopvangtoeslag en de kinderbijslag worden verhoogd.
Al met al behoorlijk wat maatregelen die impact kunnen hebben op uw situatie. Wij zullen u aan het
einde van het jaar middels een bijeenkomst nader informeren over deze maatregelen.
Mocht u eerder vragen hebben, dan vernemen wij die graag.
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