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De belangrijkste punten uit de miljoenennota op een
rij. De datum van inwerkingtreding is 1 januari 2020,
tenzij anders vermeld.

Vennootschapsbelasting
■■

Inkomstenbelasting
■■

■■

■■

■■

Het tweeschijvenstelsel wordt al per 1 januari 2020
ingevoerd. Het toptarief wordt in 2020 al 49,5%.
Het tarief in de eerste schijf wordt 37,35%.
De maximale algemene heffingskorting is in 2020
€ 234 hoger dan in 2019; de maximale arbeidskorting
€ 420.
De zelfstandigenaftrek wordt geleidelijk verlaagd.
Dit gebeurt per 2020 met acht stappen van € 250
en één stap van € 280 naar € 5000 in 2028.
Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer
een voorstel gedaan om de belastingheffing in Box III
op spaargeld te verminderen. Daarvan is overigens
de tegenhanger dat voor veel belastingplichtigen de
heffing over overig vermogen omhoog zal gaan.
De beoogde ingangsdatum is 2022.
Meer informatie hierover treft je aan in het artikel
op de pagina hiernaast.

■■

Omzetbelasting
■■

Loonbelasting
■■

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR)
wordt vergroot voor bedrijven met een kleinere
loonsom. Bij een loonsom lager dan € 400.000
wordt de vrije ruimte verhoogd van 1,2% naar 1,7%.
Hierdoor kan de vrije ruimte voor onbelaste uitkeringen
toenemen met maximaal € 2.000 per jaar.
De vergoeding voor de Verklaring omtrent gedrag
(VOG) komt niet meer ten laste van de vrije ruimte van
de WKR, er komt een gerichte vrije vergoeding.

■■
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Met ingang van 1 januari 2020 geldt een nieuwe
KOR in de vorm van een omzetgerelateerde vrijstellings-regeling. De nieuwe KOR kent een omzetgrens
van € 20.000 en geldt voor alle kleine ondernemers,
ongeacht de rechtsvorm. Het gaat om de omzet van
in Nederland belastbare leveringen en diensten, ongeacht het tarief en ongeacht verlegging van de heffing
naar de afnemer. Voor meer informatie zie blz. 4 van
deze nieuwsbrief.
Voor elektronische uitgaven zoals boeken, kranten
en tijdschriften gaat het verlaagde btw-tarief gelden.

Belastingen van rechtsverkeer
■■

■■
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De eerder voorgestelde verlaging van het tarief in
de tweede tariefschijf van de VPB die met betrekking
tot het jaar 2020 zou worden doorgevoerd, wordt
ongedaan gemaakt. Het tarief wordt vanaf 2021 met
1,2% verlaagd. In de eerste tariefschijf wordt niets
aangepast. Het tarief in de eerste schijf wordt in 2020
16,5% en het tarief in de tweede schijf blijft 25%.
Vanaf 2021 worden de tarieven 15%
respectievelijk 21,7%.
Er komt een minimumkapitaalregel voor banken en
verzekeraars die de aftrek van de verschuldigde rente
beperkt, voor zover het vreemd vermogen meer
bedraagt dan 92% van het balanstotaal.

Er komt een vrijstelling van assurantiebelasting voor
verzekeringen die geheel of gedeeltelijk mogelijke
financiële verplichtingen afdekken die een werkgever
heeft bij de verplichting om het loon van een werknemer door te betalen in geval van ziekte of als eigenrisicodrager zelf het risico draagt van de betaling van
ziekengeld, WGA- en overlijdensuitkeringen.
Er wordt een vrijstelling van assurantiebelasting
geïntroduceerd voor brede weersverzekeringen die
zijn afgesloten door actieve landbouwers.

VOORSTEL VAN HET KABINET VOOR AANPASSING IN BOX III
Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer een voorstel gedaan om de belastingheffing in Box III op spaargeld te
verminderen. Daar staat tegenover dat voor veel belastingplichtigen de heffing over het overige vermogen omhoog zal
gaan. Ook zal het tarief dat in Box III over het fictieve rendement wordt berekend omhoog gaan van 30% naar 33%. De
beoogde ingangsdatum is 2022.

Hoe ziet het plan er in concreto uit?
Spaargeld wordt in de toekomst als een aparte categorie behandeld. Voor de definitie van spaargeld zal worden aangesloten bij
de definitie uit de Wet op het Financieel Toezicht voor het begrip
deposito. Grosso modo komt het erop neer dat het geld op een
rekening moet staan en vaststaat dat de inleg wordt terugbetaald.
Een onderhandse lening aan bijvoorbeeld een kind is dus geen
spaargeld.
Voor het spaargeld wordt een apart laag fictief rendement in acht
genomen, vooralsnog wordt uitgegaan van 0,09%. Dit percentage
zal meebewegen met de renteontwikkeling. Vervolgens zal de
eerste € 400 aan fictief rendement worden vrijgesteld. Bij een
percentage van 0,09% betekent dit dat tot een spaarsaldo van
€ 444.444 er geen belasting in Box III behoeft te worden betaald.
Daar komt het bedrag van € 440.000 vandaan dat in de mediauitingen van het Ministerie wordt genoemd. Echter, het is goed
te realiseren dat het percentage van 0,09% wijzigt als de rente op
enig moment weer omhoog gaat. Stel dat de rente stijgt naar 0,5%,
dan is spaargeld al belast vanaf € 80.000.

En hoe dan verder met de heffing
op ander vermogen?
Zoals in de inleiding al aangekondigd zullen de
mensen die in ander vermogen hebben belegd
voor een belangrijk deel de rekening moeten
betalen van deze wijziging.
Allereerst vervalt de huidige schijf van vermogen
tot (afgerond) € 1.000.000. Wordt over deze eerste
schijf nu nog een rendement van 4,22% berekend,
dat wordt straks 5,33% over het gehele vermogen.
Dat betekent een verhoging van de belastingdruk
van meer dan € 3.000 per jaar.
Een andere belangrijke wijziging is dat schulden
in het vervolg niet meer tegen hetzelfde tarief
worden verrekend als bezittingen. Daar waar de
bezittingen worden belast tegen 5,33%, worden
de schulden verrekend tegen 3,03%. Koop je nu
bijvoorbeeld een tweede woning van € 300.000
met een hypotheek voor hetzelfde bedrag dan
is het saldo van bezitting en schuld € 0, en betaal je dus geen belasting. In het nu voorgestelde
systeem wordt het fictief inkomen op de woning
bepaald op € 15.990 en de aftrek uit hoofde van
de schuld op € 9.090. Per saldo zal er dus 33%
belasting worden geheven over een bedrag van
€ 6.900, oftewel € 2.277.

Het huidige heffingsvrij vermogen (thans € 30.846 en het dubbele
voor partners) blijft qua bedrag gehandhaafd, maar nieuw is dat
als dit drempelbedrag wordt overschreden het gehele vermogen in
Box III belast wordt. Bedraagt het vermogen dus € 30.847 of meer,
dan vervalt het gehele heffingsvrije vermogen.
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DE KLEINE ONDERNEMERSREGELING (KOR)
VOOR DE BTW WORDT 1-1-2020 VERVANGEN
Met ingang van 1 januari 2020 geldt een nieuwe
KOR in de vorm van een omzetgerelateerde
vrijstellings-regeling. De nieuwe KOR kent een
omzetgrens van € 20.000 en geldt voor alle kleine
ondernemers, ongeacht de rechtsvorm. Het
gaat om de omzet van in Nederland belastbare
leveringen en diensten, ongeacht het tarief en
ongeacht verlegging van de heffing naar de afnemer.
Ondernemers die voor toepassing van de nieuwe
KOR kiezen, hoeven geen btw-aangifte te doen en
zijn vrijgesteld van administratieve verplichtingen
met betrekking tot verrichte leveringen en diensten in
Nederland. Wel gelden andere administratieve verplichtingen en is er kans dat de KOR-ondernemer
btw-aangifte zou moeten doen, als de heffing van
btw naar hem is verlegd. Net als de huidige KOR
geldt de nieuwe KOR alleen voor in Nederland
gevestigde ondernemers of vaste inrichtingen.
De nieuwe KOR geldt niet voor de levering van
onroerende zaken die door de ondernemer in zijn
bedrijf zijn gebruikt. Wanneer een ondernemer, die
gebruik maakt van de KOR in een kalenderjaar boven de omzetgrens uitkomt, voldoet hij niet meer
aan de voorwaarden en is vanaf dat moment de
vrijstelling niet meer van toepassing. Dat betekent
dat de normale btw-regels gelden en dat de ondernemer verplicht is om btw-aangifte te doen.
LET GOED OP ALS JE DE NIEUWE
REGELING WILT GAAN GEBRUIKEN.
ER ZIJN RISICO’S!
De keuze om de nieuwe KOR toe te passen geldt in
beginsel voor onbepaalde tijd. De ondernemer kan
de vrijstelling opzeggen nadat hij deze ten minste drie
jaar heeft toegepast. Na opzegging duurt het drie jaar
voordat de ondernemer in aanmerking komt voor
hernieuwde toepassing van de vrijstelling. Een ondernemer, die verwacht in 2020 de omzetgrens van
€ 20.000 niet te overschrijden en die de vrijstellingsregeling wil toepassen, moet zijn keuze meedelen
aan de inspecteur door het indienen van een daartoe
bestemd formulier.
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Voor toepassing van de vrijstelling vanaf 1 januari
2020 moet de ondernemer zijn keuze uiterlijk op
20 november 2019 hebben gemeld.
Ondernemers, die onder de huidige regeling ontheffing van administratieve verplichtingen hebben, hoeven zich niet aan te melden voor de nieuwe KOR.
Zij worden daar automatisch in opgenomen. Maak
je onder de huidige regeling gebruik van de KOR
zonder dat je een ontheffing van administratieve
verplichtingen hebt, en wil je gebruik maken van de
nieuwe regeling, dan dien je vóór 20 november toch
een aanvraag in te dienen.

Herziening btw en KOR
Ondernemers die recent hebben geïnvesteerd in
bedrijfsmiddelen en vanaf 1 januari 2020 gebruik willen maken van de nieuwe KOR, moeten rekening houden met herziening van de in
het verleden gedane aftrek van voorbelasting.
Vanaf 1 januari 2020 worden de bedrijfsmiddelen uitsluitend gebruikt voor vrijgestelde prestaties. De herzieningstermijn voor onroerende
zaken bedraagt negen jaar na het jaar van ingebruikname. Voor roerende zaken bedraagt de herzieningstermijn vier jaar na het jaar van ingebruikname. De
herziening blijft achterwege als het bedrag van de
herziene btw lager is dan € 500.
Wie alleen btw-ondernemer is vanwege de exploitatie
van zonnepanelen, moet zich afvragen of het gunstig
is om gebruik te maken van de nieuwe KOR wanneer
de zonnepanelen zijn aangeschaft in 2016 of later.
De herzieningsperiode voor deze panelen is nog niet
verstreken.

WIL JE DEELNEMEN:
ZORG ER VOOR DAT JE DE AANVRAAG
UITERLIJK 20 NOVEMBER
IS INGEDIEND.
OVERLEG TIJDIG MET UW CIJFERMEESTER!

CC - CIJFERMEESTER CASES
Elke dag opnieuw worden onze CijferMeesters geconfronteerd met talloze vragen op het gebied van boekhouding,
belasting en bedrijfsadvies. Meestal zijn die eenvoudig en snel te beantwoorden. Maar zo nu en dan zijn er bijzondere
praktijkgevallen, waarbij alle zeilen bijgezet moeten worden. In de rubriek CC (CijferMeester Cases) laten we graag zien
waartoe onze CijferMeesters allemaal in staat zijn. Deze case is aangedragen door Anne-Lies Toorians, CijferMeester
Tilburg-centrum.

DE MEERWAARDE VAN EEN
ERVAREN CIJFERMEESTER
‘IK BEN GEVRAAGD AAN TE SCHUIVEN BIJ HUN WERKOVERLEG’
Een splinternieuwe thuiszorgorganisatie uit de startblokken helpen. Daar komt ook op administratief
terrein heel wat bij kijken. De boekhouding en de
salarisadministratie vormgeven, arbeidscontracten
opstellen, vragen over de cao en over het pensioen
kundig beantwoorden... Dan is het wel zo prettig om
iemand met verstand van zaken aan tafel te hebben.
Het mooie aan de CijferMeester-organisatie is dat je er
mensen met uiteenlopende werkervaringen treft. Zoals
Anne-lies Toorians, die meer dan twintig jaar als Hoofd
administratie en controller in de gezondheidszorg werkte
voordat zij in 2018 toetrad tot CijferMeester. Verder volgde
ze cursussen op het gebied van schuldhulpverlening én
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). “Er was
dan ook meteen een klik,” zo blikt Anne-lies terug op de
allereerste kennismaking: ”Want we spreken dezelfde taal.”

Kennis van de beroepsgroep
De thuiszorgorganisatie biedt hulp in de huishouding aan
en heeft daarvoor inmiddels al meer dan 20 medewerkers
in dienst. De opdrachten komen van verschillende gemeenten die de wettelijke plicht hebben dat mensen zo
lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Gemeenten geven financiële ondersteuning via de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Dat Anne-lies goed thuis is in die

wet- en regelgeving is een groot pluspunt. Een ander groot
voordeel is dat zij de beroepsgroep door en door kent.
“Verpleegkundigen en verzorgden kiezen dat vak omdat
ze graag met mensen werken. Niet omdat ze zo dol zijn op
administratief werk. Toch hoort dat er ook bij. De meesten
schieten in de stress als ze iets op de computer of een
tablet moeten doen. Ik help ze die drempel over. En zo
ingewikkeld is het niet; ze kunnen ook allemaal met hun
telefoon overweg.”

‘Een prima match’
De rol van deze CijferMeester gaat aanzienlijk verder dan
de boekhouding sluitend houden. Zo praat ze ook mee
over de vraag of er met vaste of flexibele arbeidscontracten gewerkt gaat worden. En ging ze langs bij het pensioenfonds om te zien wat de beste oudedagsvoorzieningen
zijn voor de medewerkers. Dat haar adviezen nuttig zijn én
op prijs worden gesteld is inmiddels duidelijk.
Anne-lies: ”We hebben een prima match. Ik ben intussen
ook al gevraagd regelmatig bij hun werkoverleg aan te
schuiven.”

Anne-lies Toorians
CijferMeester Tilburg-centrum
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GOED OM TE WETEN

Belasting in box 3 voorkomen door
geld te stallen op zakelijke rekeningng
Je ondernemingsvermogen hoef je ook als ondernemer
voor de inkomstenbelasting niet aan te geven in Box 3
voor de inkomstenbelasting. Dat betekent niet dat je er
geen belasting over betaalt: de rente die je over je ondernemingsvermogen krijgt, telt mee met de winst. Nu de
rente zo laag staat, is dat bijna altijd gunstiger dan de
vermogensheffing in box 3.
Let wel op. Liquide middelen die in je bedrijf blijven zitten,
moeten een bedrijfsbestemming hebben. Je hebt het
geld bijvoorbeeld nodig voor een investering of als werkkapitaal. Het is niet toegestaan om heel veel cash in je
bedrijf op te potten om onder de vermogensbelasting
uit te komen. Blijvend overtollige liquide middelen zal je
naar privé moeten overhevelen.

Auto van de zaak nu ook mogelijk
bij minder dan 10% zakelijk gebruik
Bij diverse aanschaffingen heb je de keuze of je de aanschaffing ten laste van privé middelen of zakelijke gelden brengt
(fiscaal ook wel etiketteren genoemd). Als je de aanschaffing ten laste van de zaak brengt, dan heeft dit tot voordeel
dat hierdoor de winst lager wordt. Op dit moment kun je
niet onbeperkt bestedingen ten laste van de zaak brengen.
Uiteraard geldt er de voorwaarde dat de bestedingen een
zakelijk oogmerk hebben. Bij zaken als mobiele telefoons,
laptops enz. geldt als regel dat indien een aanschaffing
meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt, dat je er dan voor
kunt kiezen (niet verplicht) of je kosten ten laste van de
bedrijfswinst brengt.
Tot op heden werd deze regel ook gebruikt bij de aanschaf
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van een auto. Onlangs heeft een rechter echter de uitspraak gedaan dat indien meer dan 500 km zakelijk wordt
gereden, er de keuzevrijheid is om de auto als zakelijk te
etiketteren. In dit vonnis ging het om een elektrische auto
waarbij minder dan 1000 km zakelijk en 25.000 privé werd
gereden. Door deze uitspraak kan de auto zakelijk worden
gereden terwijl er slechts 4 % van de nieuwwaarde (onder
€ 50.000) als bijtelling op het inkomen wordt verwerkt.

Pas op indien je tijdens een kalenderjaar
van zakelijke auto wisselt!
Steeds vaker kiezen ondernemers er voor om elektrisch
te gaan rijden. Moest bij beide auto’s een sluitende
rittenadministratie worden bijgehouden? Bij de nieuwe
elektrische auto geldt een bijtelling van 4% (bij een cataloguswaarde lager dan € 50.000) en dus wordt vrijuit privé
gereden. De effect van de bijtelling is immers toch te
verwaarlozen?
In het jaar waarin je van auto wisselt, kan je echter bedrogen uitkomen. Indien je namelijk meer dan 500 km privé
rijdt, moet je de bijtelling toepassen. Als je dus de komende
maanden een nieuwe elektrische auto aanschaft, probeer
dan tot het eind van het jaar minder dan 500 km privé te
rijden (waarbij het gebruik van beide auto's moet worden
opgeteld). Ook voor de elektrische auto dient er dus tot het
eind van het jaar een sluitende rittenadministratie aanwezig
te zijn. Doe je dit niet dan word je er mee geconfronteerd
dat je voor het gehele kalenderjaar niet aan de voorwaarden voldoet en zul je alsnog te maken krijgen met een bijtelling op je belastbaar inkomen voor de oude auto.

CC - CIJFERMEESTER CASES
Elke dag opnieuw worden onze CijferMeesters geconfronteerd met talloze vragen op het gebied van boekhouding,
belasting en bedrijfsadvies. Meestal zijn die eenvoudig en snel te beantwoorden. Maar zo nu en dan zijn er bijzondere
praktijkgevallen, waarbij alle zeilen bijgezet moeten worden. In de rubriek CC (CijferMeester Cases) laten we graag zien
waartoe onze CijferMeesters allemaal in staat zijn. Deze case is aangedragen door René Jansink, CijferMeester Oldenzaal.

ZORG OM DE SLORDIGE ZZP’ER
VAN € 65.000, - SCHULD NAAR € 1.500, - IN EEN HALF JAAR.
Nederland telt bijna 1,5 miljoen zzp’ers, waarvan een groot
deel in de bouw werkzaam is. Mensen met veel vakmanschap en ‘gouden handjes’, zo is de ervaring van René
Jansink. Maar soms ook met geen of weinig ondernemerskwaliteiten. En dan kan het behoorlijk misgaan. Zo werd
René, die ook regelmatig door de gemeente wordt
ingeschakeld als budgetcoach, via-via benaderd of hij snel
hulp kon bieden.
Het betrof een zzp’er die door een opeenstapeling van
problemen – zakelijk en privé – in twee jaar tijd diep in de
problemen zat. Blauwe enveloppen had hij al tijden niet
meer geopend, en nu stond de deurwaarder op de stoep.
Met een vordering van maar liefst € 65.000, - in z’n hand.
En met het vooruitzicht op een beslaglegging op de man
z’n auto en mogelijk ook z’n woning.
Waar de bouwvakker totaal verslagen was, veerde René
juist op. “Spelen met cijfers ligt mij wel. En probleemgevallen zijn voor mij een uitdaging.” Het was een ‘narrow
escape’, maar het lukte om met hulp van bezwaarschriften, een strak plan en goed overleg met de deurwaarder
om het beslag, dat binnen enkele dagen zou plaatsvinden,

ongedaan te maken. Via z’n netwerk zag René kans de
man binnen een dag aan het werk te krijgen via een
personeelsdienst, zodat er weer geld binnenkwam om de
belastingdienst te vriend te houden.
Amper een halfjaar later is het financiële lek nagenoeg
gedicht. Er rest nog een kleine schuld van € 1.500,-. En
René heeft goede hoop dat hij z’n klant – ondanks diens
BKR-registratie – toch aan een leaseauto kan helpen, want
die heeft de man keihard nodig om z’n bedrijf te runnen.
René schat in dat er naast veel zzp’ers ook heel veel kleine
mkb’ers in hetzelfde schuitje zitten, met betalingsachterstanden die ze boven het hoofd groeien. “Schaamte; dát
is de belangrijkste reden dat ze te laat hulp vragen. Ondernemers doen graag waar ze goed in zijn. Maar wie doet
de rest, zoals de administratie? Hulp, advies en begeleiding door een deskundige – die meer doet dan alleen de
btw-aangifte, en ook oog heeft voor zowel de zakelijke als
de privé financiën - kan veel ellende voorkomen.”
René Jansink,
CijferMeester Oldenzaal
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Regelmatig worden door
CijferMeester tweets gepubliceerd over onderwerpen,
waarvan wij menen dat het
goed is deze te delen met
ondernemers. De tweet kan
slechts 280 tekens bevatten
en is dus een korte samenvatting van een door ons relevant geachte ontwikkeling,
die vervolgens wordt toegelicht op onze website. Door
te klikken op de hyperlink
in het bericht kom je op de
pagina met onze toelichting.

Tweets, die de afgelopen periode werden gepubliceerd
door ons, zijn o.a.:
•
•
•
•
•

Subsidie energiebesparing eigen huis weer opengesteld
Casus: hypotheek na echtscheiding
Aftrekbare kosten bij het volgen van een studie
Extra centje voor scholieren en studenten
Extra OV-taks voor ondernemers die profiteren
van overheidsinvesteringen
• Pas op onterecht niet-verlegde btw
• Betalingsonmacht: het nut van het melden
Naast twitter kan je ons ook volgen om Facebook. Ook hier
worden regelmatig mogelijk interessante berichten voor je
geplaatst.

Tweets
VANAF 1-1-2020 FIETS VAN DE ZAAK MET BIJTELLING MOGELIJK
Er zal vanaf 2020 een nieuwe regeling voor de fiets van de
zaak komen. Er moet belasting betaald worden over de
consumentenadviesprijs van de fiets, net zoals bij de auto.
Dit is alleen van toepassing indien de fiets ter beschikking
staat voor woon-werkverkeer. Dan wordt de fiets namelijk ook geacht voor privégebruik ter beschikking te staan.
De bijtelling voor de fiets gaat 7% bedragen. Hoeveel een
werknemer daardoor aan extra belasting betaalt, hangt
af van de prijs van de fiets en van het inkomen. Hogere
inkomens betalen dus meer voor het fietsgebruik. De bijtelling omhelst niet eventuele accessoires die ter beschikking worden gesteld, zoals regenpakken, fietstassen etc.
Daarvoor gelden de normale regels van de werkkosten-

regeling. De nieuwe regel gaat niet gelden als de fiets
verstrekt of vergoed wordt. De fiets moet dus eigendom
blijven van de werkgever en de werknemer mag deze
gebruiken. Dit betekent ook dat de fiets bij het einde van
het dienstverband moet worden teruggegeven, of dat de
werknemer een reëel bedrag betaalt voor het overnemen
van de fiets.
Je kunt op de regeling inspelen door een fiets pas vanaf
2020 ter beschikking te stellen. Tot die tijd kan de werknemer bijvoorbeeld de eigen fiets gebruiken voor zakelijke
ritten, waaronder woon-werkverkeer, en hiervoor een
belastingvrije vergoeding ontvangen van € 0,19/km.

Dit is een uitgave van CijferMeester B.V. die u wordt aangeboden namens het kantoor, waarmee u een relatie
heeft. Deze nieuwsbrief is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De auteurs, de redactie en de uitgever aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.
Zoekt u een CijferMeester dicht bij u in de buurt?
Ga dan naar www.cijfermeester.nl of bel met 070-3310895.
Postadres: Westvlietweg 72-H, 2495 AA Den Haag.
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