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Net als voorgaande jaren waren de meeste voorstellen al uitgelekt en hadden wij en u waarschijnlijk
ook geconstateerd dat er weinig schokkende wijzigingen in het Belastingplan 2020 naar voren zouden
worden geschoven. Toch willen wij u deze nieuwsbrief aanbieden om zo de belangrijkste punten voor u
op een rij te zetten.
Inkomen en koopkracht
 Vorig jaar werd nog voorgesteld om het tweeschijven tarief in te voeren per 01 januari 2021,
maar dat is nu vervroegd. Naar alle waarschijnlijkheid gaat dit dan ook per 01 januari 2020
plaatsvinden. Het basistarief zal dan 37,35% bedragen en het toptarief (vanaf een belastbaar
inkomen van € 68.507,-) 49,5%.Bent u echter AOW-gerechtigd dat krijgt u te maken met een
drie schijven tarief. De eerste en tweede schijf bedragen dan 19,45% en de derde schijf
37,35%.
 De aangewezen grondslagverminderende posten die in zich in het afbouwtraject bevinden
zullen niet wijzigen. Voor 2020 geldt daarvoor een tarief van 46%. Hieronder vallen de
volgende posten:
De ondernemersaftrek
De mkb-winstvrijstelling
De terbeschikkingstellingsvrijstelling
De persoonsgebonden aftrekposten zoals uitgaven voor onderhoudsverplichtingen
(partneralimentatie), uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor
gehandicapten, scholingsuitgaven, aftrekbare giften en de verliezen op beleggingen in
durfkapitaal.
 Vanaf 2020 wordt de zelfstandigenaftrek (die deel uitmaakt van de ondernemersaftrek) in 9
jaren verlaagd naar € 5.000,-. Voor de jaren 2020 t/m 2027 is dat een verlaging van € 250,- per
jaar en in 2028 van € 280,-.
 De vorig jaar voorgestelde verlaging van de hoogste schijf van het
Vennootschapsbelastingtarief wordt uitgesteld. De eerste schijf (tot € 200.000,-) wordt wel
verder verlaagd en zal in 2020 16,5% bedragen (2019: 19%). Het hoogste tarief blijft 25%. Het
voorstel is nu dat in 2021 de laagste schijf 15% gaat bedragen en de hoogste schijf 21,7%.

 De werkkostenregeling wordt aangepast. Nu kennen we een percentage van 1,2 voor de
berekening van de vrije ruimte, vanaf 2020 zal dat 1,7% gaan bedragen over de loonsom van €
400.000,-. De berekening van de vrije ruimte boven dit bedrag zal wel plaatsvinden tegen
1,2%.
 Voor elektronische uitgaven (e-books, digitale kranten en voor langs elektronische weg
geleverde audioboeken) gaat een verlaagd tarief gelden voor de omzetbelasting. Momenteel
wordt dit nog belast tegen 21% en vanaf 2020 wordt dat 9%. Dit lage tarief geldt alleen voor
uitgaven als deze vergelijkbaar zijn met fysieke dragers waarop het verlaagde tarief van
toepassing is. Dit lage tarief geldt ook voor digitale educatieve informatie onder de voorwaarde
dat deze informatie (nagenoeg) uitsluitend is bestemd voor informatieoverdracht in het
onderwijs hetgeen wel kenbaar moet zijn. Tevens geldt het lage tarief voor de omzetbelasting
voor nieuwswebsites wanneer deze niet uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit
reclamemateriaal of uit video-inhoud of het beluisteren van muziek.
Overige fiscale maatregelen
 Voor de Vennootschapsbelasting wordt er geen belastingrente in rekening gebracht als de
aangifte wordt ingediend voor de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover
belasting zal worden geheven en als de aanslag conform de aangifte wordt opgelegd.
 Per 01 juli 2020 wordt de WLTP-testmethode ingevoerd voor de berekening van de grondslag
van de BPM. De CO2-schijfgrenzen in de Wet BPM 1992 worden met 10% + 15g/km
verschoven zodat de personenauto’s gemiddeld genomen in dezelfde tariefcategorie blijven.
 Voor zeer zuinige personenauto’s waarvan de datum eerste toelating op de weg van voor de
oplevering van het nieuwe MRB-systeem (waarschijnlijk 01 januari 2021) dateert blijft voor de
MRB het halftarief gelden tot 01 januari 2025. Zeer zuinige personenauto’s die nadien te naam
worden gesteld komen alleen voor het halftarief in aanmerking als de conform de WLTPtestmethode vastgestelde CO2-uitstoot hoger is dan 0 g/m maar niet hoger is dan 50 g/m.
Fiscale maatregelen klimaatakkoord
 De korting die nu geldt op de bijtelling zal na 2020 voor nieuwe elektrische auto’s worden
voortgezet. De korting wordt in stappen afgebouwd tot deze uiteindelijk per 01 januari 2026 0
bedraagt. Voor nieuwe elektrische auto’s gaat het algemene bijtellingspercentage van 22%
gelden.
 De CAP (catalogusprijs van de auto waarop de korting van momenteel 18% wordt toegepast)
bedraagt nu € 50.000,- en wordt per 2021 verlaagd naar € 40.000,-. Per 01 januari 2026 vervalt
de CAP aangezien de korting dan wordt afgeschaft.
 De CAP geldt niet voor auto’s met een door waterstof gevoede motor en deze categorie wordt
uitgebreid met zonnecelauto’s (hiervan is nog geen definitie bekend).

 Momenteel kennen we een nihiltarief voor emissievrije auto’s. Deze wordt verlengd tot en met
2024. Vanaf 2025 geldt voor alle personenauto’s met een CO2-uitstoot van 0 g/km de vaste
voet van € 360,-.
 Het nihiltarief voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van 0 g/km wordt verlengd tot 2024.
Vanaf 2025 wordt er 25% van het geldende MRB-tarief in rekening gebracht in vanaf 2026
100%.
 Het halftarief dat geldt voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 0 maar minder
dan 50 g/km blijft in stand tot 2024. In 2025 wordt dit halftarief omgezet naar een driekwarttarief
en vanaf 2026 wordt dit ook 100%.
 De verlaagde MRB-tarieven voor bestelauto’s gaan langzaam stijgen met gemiddeld € 24,- per
jaar vanaf 2021 tot en met 2024
 Per 01 januari 2021 gaat het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet woningen stijgen met
1% naar 7%.
Wetsvoorstel afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven
De afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven moet worden bezien in samenhang met de
invoering van de vervangende subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie).
De afschaffing van deze regeling ligt dan ook gelijk aan het moment van inwerkingtreding van de
subsidieregeling STAP-budget.
Al met al toch weer een paar pagina’s met punten waarop u kunt anticiperen. Uiteraard moeten deze
voorstellen nog aangenomen worden voordat hierop echt geanticipeerd kan worden.
Nu was er voor Prinsjesdag ook al aangekondigd dat er een wijziging zou plaatsvinden op het gebied
van de vermogensrendementsheffing. Ook dit willen we hieronder nog even kort voor u in kaart
brengen.
Box III heffing vanaf 2022 in kaart gebracht
Zoals het voorstel er nu uitziet zal er voor het eerst gerekend worden met de werkelijke verhouding van
het spaargeld, beleggingen en schulden.
Hierdoor kan voor deze categorieën een afzonderlijk forfaitair rendement of afzonderlijk
debetrendement in kaart worden gebracht.
Aan de hand van de werkelijke hoeveelheid spaargeld wordt op basis van een vooraf vastgestelde
rente een rendement berekend. Voor de inkomsten uit vermogen geldt een heffingsvrij inkomen.

Het voorstel ziet er voorlopig schematisch als volgt uit:

Spaargeld
+
Beleggingen

bezittingen

meer dan € 30.846

minder dan € 30.846

vermogen box III
spaar

beleggen schulden

o.b.v. werkelijke verdeling

geen belasting
Rendement

sparen
beleggen
schulden

0,09%
5,33%
3,03%

rendement
€ 400,- heffingsvrij inkomen (in aftrek)
vormt het inkomen, waarover 33% belasting verschuldigd is.

Cijfermatig zou dit voor een belastingplichtige met een bankrekening van € 440.000,- er als volgt
uitzien.
€ 440.000,- x 0,09% = € 396 inkomen.
Heffingsvrij inkomen = € 400
Per saldo is het inkomen waarover belasting geheven wordt dus € 0,-.
Wanneer een belastingplichtige een tweede woning heeft die hij verhuurt waarvan de waarde voor box
III € 300.000,- bedraagt dan geldt het volgende:
€ 300.000 x 5,33%
= € 15.990 inkomen
Heffingsvrij inkomen
= € 400
Per saldo is het inkomen waarover 33% belasting geheven wordt dus € 15.590,-. De belasting die de
belastingplichtige verschuldigd is bedraagt € 5.144.
Wij houden jullie de komende tijd op de hoogte van de voorgestelde plannen, maar mochten jullie al
vragen hebben, dan vernemen wij die graag.

Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De juistheid en volledigheid van de nieuwsbrief kan echter niet worden
gegarandeerd. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe gevolg is van handelingen en/of beslissingen die
gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief.

