5/19

Nieuwsbrief

Inkomstenbelasting

BELASTINGPLAN
Prinsjesdag 2019
Op Prinsjesdag is zoals te doen
gebruikelijk naast de Miljoenennota het
jaarlijkse Belastingplan gepresenteerd.
Het pakket Belastingplan 2020 bestaat
uit zes wetsvoorstellen. Naast het
eigenlijke Belastingplan zijn dat:
• het wetsvoorstel Overige fiscale
maatregelen (OFM) 2020;
• het wetsvoorstel Wet fiscale
maatregelen Klimaatakkoord;
• het wetsvoorstel Wet bronbelasting
2021;
• het wetsvoorstel Wet afschaffing fiscale
aftrek scholingsuitgaven; en
• het wetsvoorstel Wet implementatie
richtlijn harmonisatie en
vereenvoudiging handelsverkeer tussen
lidstaten.
Het Belastingplan 2020 bevat de
maatregelen die per 1 januari 2020
budgettair effect hebben. Het
wetsvoorstel OFM 2020 bevat
maatregelen die geen budgettaire
gevolgen hebben. Veel van de daarin
opgenomen maatregelen zijn een reactie
op jurisprudentie, gericht op de
bestrijding van misbruik of een gevolg
van Europese regelgeving.
Let op! Het gaat om voorstellen, die nog
door de Tweede en Eerste Kamer
behandeld moeten worden voordat ze in
werking treden. Het is dus goed mogelijk
dat er nog wijzigingen worden
aangebracht in de voorstellen zoals ze
er nu liggen.
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Tarieven
De al geplande invoering van het
tweeschijvenstelsel wordt versneld
doorgevoerd, namelijk per 1 januari
2020 in plaats van per 1 januari 2021.
Het laagste tarief bedraagt in 2020
37,35% en het toptarief 49,5%. De
afbouw van het maximale aftrektarief
gaat gewoon door. De aftrek van diverse
grondslagverminderende posten in de
hoogste inkomensschijf is beperkt tot
46% in 2020.
Voor AOW-gerechtigden bedraagt het
laagste tarief 19,2%.
Heffingskortingen
De algemene heffingskorting bedraagt
maximaal € 2.711 en maximaal € 1.413
voor AOW-gerechtigden. De afbouw
boven een inkomen van € 20.711
bedraagt 5,672% en 2,956% voor
AOW-gerechtigden.
De arbeidskorting bedraagt in 2020
maximaal € 3.595. Voor werkende
AOW-gerechtigden is dit € 2.147. De
afbouw bedraagt 6% vanaf een inkomen
van € 34.989. Voor AOW-gerechtigden
bedraagt de afbouw 3,125%
Overgangsrecht oude saldolijfrenten
Bij de invoering van de Wet IB 2001 is
overgangsrecht opgenomen voor
bestaande lijfrenten. Voor lijfrenten
waarvan de premies geheel of
gedeeltelijk niet aftrekbaar waren
(saldolijfrenten) eindigt dit
overgangsrecht met ingang van
1 januari 2021. Bij het einde van het
overgangsrecht moet belasting worden
betaald in box 1 over de waarde van de
lijfrente minus de betaalde premie (het
saldo), waarna de lijfrente overgaat naar
box 3. Voorgesteld wordt nu de
beëiindiging van het overgangsrecht te
beperken tot die oude saldolijfrenten
waarmee belastingheffing langdurig kan
worden uitgesteld.
Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek voor
ondernemers gaat met ingang van 2020
geleidelijk omlaag. Dat gebeurt in acht
stappen van € 250 en één stap van

€ 280. De zelfstandigenaftrek daalt van
€ 7.280 in 2019 naar € 5.000 in 2028.
Aftrekuitsluiting dwangsommen
In beginsel zijn alle zakelijke uitgaven
die verband houden met de
ondernemingsuitoefening aftrekbaar van
de winst. Er geldt een uitzondering voor
kosten en lasten die verband houden
met boeten. Aan deze uitzondering
worden bestuursrechtelijke
dwangsommen en door de officier van
justitie opgelegde strafbeschikkingen
toegevoegd.
Door de werkgever aan een werknemer
vergoede bestuursrechtelijke
dwangsommen of
strafbeschikkingsbedragen kunnen niet
worden aangewezen als
eindheffingsbestanddelen. Dergelijke
bedragen behoren verplicht tot het loon
waarover de werknemer belasting is
verschuldigd.
De aftrekuitsluiting geldt niet voor
privaatrechtelijke dwangsommen.
Scholingsuitgaven
De fiscale aftrek van scholingsuitgaven
wordt afgeschaft en vervangen door een
subsidieregeling. Het gaat om de nog in
te voeren Subsidieregeling STAP-budget
(Stimulans van de Arbeidsmarktpositie)
voor natuurlijke personen met een band
met de Nederlandse arbeidsmarkt. De
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft de contouren
van deze regeling in een brief aan de
Tweede Kamer beschreven. Vanwege
de onderlinge samenhang wordt de
aftrek van scholingsuitgaven afgeschaft
op het moment waarop de
Subsidieregeling STAP-budget in
werking treedt.
Het overgangsrecht voor
scholingsuitgaven tot en met het
studiejaar 2014/2015, die niet tot aftrek
hebben geleid omdat recht bestond op
een prestatiebeurs, blijft voorlopig in
stand. Op grond van dit overgangsrecht
bestaat alsnog recht op aftrek als de
prestatiebeurs definitief niet wordt
omgezet in een gift. Voorgesteld wordt
dit overgangsrecht per 1 januari 2031 te
laten vervallen.

Loonbelasting
Aanpassingen WKR
De werkkostenregeling (WKR) regelt de
behandeling in de loonbelasting van
vergoedingen en verstrekkingen die een
werkgever aan werknemers verstrekt.
Het Belastingplan bevat vier wijzigingen
in de WKR.
Ten eerste wordt de vrije ruimte vergroot
van 1,2 naar 1,7% van de fiscale
loonsom tot een bedrag van € 400.000.
Daarboven blijft de vrije ruimte 1,2%.
Ten tweede komt voor de vergoeding
voor een verklaring omtrent gedrag
(VOG) een gerichte vrijstelling.
De derde wijziging betreft het verlengen
van het uiterste moment voor aangifte
en afdracht van de eindheffing. Bij het
overschrijden van de vrije ruimte is de
werkgever een eindheffing verschuldigd.
Deze moet nu uiterlijk met de aangifte
over het eerste aangiftetijdvak van het
volgende kalenderjaar worden
aangegeven. Voorgesteld wordt om de
termijn te verlengen tot de aangifte over
het tweede aangiftetijdvak van het
volgende kalenderjaar.
De vierde wijziging betreft de waarde
van producten uit eigen bedrijf. De
waarde van producten uit eigen bedrijf,
die aan werknemers worden verstrekt,
wordt in sommige gevallen bepaald op
het door de werkgever aan derden in
rekening te brengen bedrag. Voor
branche-eigen producten die worden
verstrekt aan werknemers bestaat een
kortingsregeling. Die bestaat uit een
gerichte vrijstelling van 20% van de
waarde in het economische verkeer.
Voorgesteld wordt om de waarde van de
producten uit eigen bedrijf steeds te

stellen op de waarde in het economische
verkeer.
Indexeren van vrijwilligersregeling
Vrijwilligers kunnen belastingvrij
vergoedingen en verstrekkingen
ontvangen tot een bedrag van € 170 per
maand en van € 1.700 per kalenderjaar.
Met ingang van 1 januari 2020 worden
deze bedragen jaarlijks geïndexeerd.
Het maximumbedrag per kalenderjaar
zal worden afgerond op een veelvoud
van € 100.
S&O-afdrachtvermindering
Voorgesteld wordt het aantal momenten
waarop een S&O-verklaring kan worden
aangevraagd uit te breiden van drie naar
vier per jaar. Verder wordt voorgesteld
om het uiterste moment van indienen
van een aanvraag te stellen op de dag
voorafgaand aan de periode waarop de
aanvraag betrekking heeft in plaats van
ten minste een maand voorafgaand aan
die periode. Hierop wordt een
uitzondering gemaakt voor aanvragen
die betrekking hebben op de periode die
ingaat op 1 januari van een
kalenderjaar. Daarvoor geldt als uiterste
indieningsdatum 20 december van het
voorafgaande kalenderjaar.
Bijtelling elektrische auto
De bijtelling voor het privégebruik van
een auto van de zaak bedraagt
standaard 22% van de catalogusprijs.
Voor auto's met een nihiluitstoot geldt
een korting op de bijtelling. Deze korting
blijft ook na 2020 bestaan, maar wordt
wel aangepast. Het deel van de
catalogusprijs waarop de korting op de
bijtelling van toepassing is, gaat in 2020
omlaag naar € 45.000 en in 2021 naar
€ 40.000. Daarna wordt dit niet meer
aangepast. De korting op de bijtelling
bedraagt nu 18%-punt. Dit wordt per
1 januari 2020 14%-punt. Er geldt dan
een verlaagde bijtelling van 8% over een
bedrag van maximaal € 45.000. Vanaf
1 januari 2026 geldt voor nieuwe
elektrische auto's van de zaak een
bijtelling van 22%. Voor auto's op
waterstof geldt de verlaagde bijtelling
voor de gehele catalogusprijs.

Vennootschapsbelasting
Tarieven
Het hoge tarief van de
vennootschapsbelasting voor winsten
boven een bedrag van € 200.000 wordt
in 2020 niet verlaagd en blijft 25%. Met
ingang van 2021 gaat het hoge tarief
omlaag naar 21,7%. Dat is hoger dan
het eerder aangekondigde tarief van
20,5%. Het lage tarief bedraagt in 2020
16,5% en met ingang van 2021 15%.
Voornemens
Het kabinet is van plan om per 2021 het
effectieve tarief van de innovatiebox te
verhogen van 7 naar 9% en om de
liquidatie- en stakingsverliesregeling aan
te passen. Verder is het plan om de
betalingskorting bij betaling ineens voor
de vennootschapsbelasting per 2021 af
te schaffen.
Tonnageregeling
De tonnageregeling biedt de
mogelijkheid om de winst uit
zeescheepvaart forfaitair vast te stellen
aan de hand van de scheepstonnage.
Grondslag voor de heffing is een bedrag
per nettoton van de geëxploiteerde
kwalificerende schepen. Per 1 januari
2020 wordt de tonnageregeling
gewijzigd. De wijzigingen betreffen
schepen in tijd- of reischarter, het
vlagvereiste en andere werkzaamheden
dan vervoer van zaken of personen in
het internationale verkeer over zee.

Omzetbelasting
Intracommunautaire transacties
De btw-regels voor
grensoverschrijdende of
intracommunautaire transacties worden
aangepast in verband met de Richtlijn
harmonisatie en vereenvoudiging
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intracommunautair handelsverkeer.
Het gaat om:
• de btw-regelgeving over de voorraad
die een ondernemer aanhoudt in een
andere lidstaat op afroep van een hem
bekende afnemer;
• een regeling voor zogenoemde
ketentransacties waarmee wordt
bepaald welke van de leveringen in die
keten als de intracommunautaire
levering geldt;
• het bewijs van het intracommunautaire
vervoer van goederen naar andere
lidstaten; en
• de status van het
btw-identificatienummer.

conditionele bronbelasting op rente- en
royaltybetalingen. Deze bronbelasting
zal van toepassing zijn bij een rente- of
royaltybetaling door een in Nederland
gevestigd lichaam aan een in een
laagbelastende jurisdictie gevestigd
gelieerd lichaam en in misbruiksituaties.
Er komt in de regeling geen uitzondering
voor bedrijven met reële aanwezigheid
in Nederland. De regeling geldt dus niet
alleen voor brievenbusfirma's. Er komt
ook geen uitzondering voor gevallen
waarin de rente- of royaltybetaling onder
een bestaande of een toekomstige
aftrekbeperking in de
vennootschapsbelasting valt.

Laag tarief
Voor de levering of het uitlenen van
fysieke boeken, dag- en weekbladen en
andere periodieke uitgaven geldt het
verlaagde btw-tarief. Met ingang van
1 januari 2020 geldt het verlaagde tarief
ook voor digitale uitgaven. Het verlaagde
btw-tarief geldt met ingang van 1 januari
2020 ook voor het verlenen van toegang
tot nieuwswebsites.

Er is sprake van gelieerdheid als de
ontvanger een kwalificerend belang
heeft in de betaler of andersom. Ook is
sprake van gelieerdheid als een derde
een kwalificerend belang heeft in zowel
de ontvanger als de betaler. Onder
laagbelastende jurisdictie wordt verstaan
een bij ministeriële regeling aangewezen
jurisdictie die lichamen niet of naar een
tarief van minder dan 9% onderwerpt
aan een belasting naar de winst of die is
opgenomen op de EU-lijst van
niet-coöperatieve rechtsgebieden voor
belastingdoeleinden.

Bronbelasting
Om te voorkomen dat Nederland nog
langer wordt gebruikt voor
belastingontwijking stelt het kabinet de
invoering per 2021 voor van een

De bronbelasting zal worden geheven
door inhouding door het betalende
lichaam. Het voordeelgerechtigde
lichaam is de belastingplichtige. De
inhoudingsplichtige moet binnen een
maand na afloop van het kalenderjaar
aangifte doen en de ingehouden
belasting afdragen. Het tarief van de
bronbelasting is gelijk aan het hoogste
tarief in de vennootschapsbelasting. Per
2021 is dit tarief 21,7%.
In de Invorderingswet 1990 wordt een
nieuwe aansprakelijkheidsbepaling
opgenomen voor de bronbelasting.

Milieubelastingen
Afvalstoffenbelasting
Om dubbele belastingheffing te
voorkomen wordt geregeld dat het
verwijderen van verbrandingsresten van
afval in de eigen inrichting buiten de
heffing van afvalstoffenbelasting valt. Dit
geldt slechts voor zover de
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verbrandingsresten zijn ontstaan door
het verbranden van afval waarover
afvalstoffenbelasting is geheven. In
andere situaties blijft de verwijdering van
verbrandingsresten binnen de inrichting
waarin deze zijn ontstaan een
belastbaar feit.
Uit het buitenland afkomstige
afvalstoffen, die hier worden verbrand,
worden voortaan in de heffing van
afvalstoffenbelasting betrokken.
Ongeveer 25% van de afvalstoffen die in
Nederland worden verbrand komt uit het
buitenland.
Verschuiving energiebelasting van
elektriciteit naar aardgas
De belastingvermindering op de
energiebelasting wordt met € 55
verhoogd. De energiebelasting in de
eerste schijf op aardgas wordt in 2020
verhoogd met 4 cent per m3. In de zes
jaren na 2020 wordt dit tarief jaarlijks
verder verhoogd met telkens 1 cent per
m3. Ook het tarief voor de glastuinbouw
in de eerste schijf voor aardgas wordt
verhoogd, met 0,642 cent per m3 in 2020
en met 0,161 cent per m3 in de zes jaar
daarna. Het tarief van de
energiebelasting op elektriciteit in de
eerste schijf blijft in 2020 gelijk. Vanaf
2021 daalt het tarief licht.

Internationaal
De aanwezigheid van een vaste
inrichting is een aanleiding voor een
staat om tot belastingheffing van een
niet in die staat gevestigd lichaam of een
niet in die staat woonachtige persoon
over te gaan. Voorgesteld wordt om voor
de invulling van de definitie van het
begrip vaste inrichting in de
inkomstenbelasting, de loonbelasting en
de vennootschapsbelasting aan te

sluiten bij de definitie in het van
toepassing zijnde belastingverdrag. Voor
niet-verdragssituaties wordt met dit
wetsvoorstel de definitie van het begrip
vaste inrichting in lijn gebracht met de
meest recente versie van het
modelverdrag van de OESO. Onder de
voorgestelde wijzigingen vallen ook
wijzigingen met betrekking tot de vaste
vertegenwoordiger.

Accijns
De accijns op sigaretten en rooktabak
gaat verder omhoog dan was voorzien in
het regeerakkoord. Met ingang van
1 april 2020 stijgt de verkoopprijs van
een pakje sigaretten van 20 stuks
hierdoor met € 1. In 2023 moet de prijs
van een pakje sigaretten uitkomen op
€ 10. Het tarief van accijns op rooktabak
per kilogram wordt per 1 april 2020
evenveel verhoogd als de accijns per
1.000 sigaretten.
De accijns op diesel wordt per 2021
verhoogd met 1 cent per liter en per
2023 wederom met 1 cent per liter.

Formeel belastingrecht
Keuzeregeling elektronisch
berichtenverkeer
Er wordt een keuzeregeling ingevoerd
waardoor de burger kan kiezen of hij
berichten van de Belastingdienst
elektronisch of per post toegezonden wil
krijgen. De keuzeregeling geldt niet voor
de douanewetgeving. Het keuzerecht
betreft de berichten die de
Belastingdienst naar de burger verzendt,
zoals een aanslag inkomstenbelasting.
De gemaakte keuze geldt in beginsel
voor alle uitgaande berichten van de
Belastingdienst. Voor berichten aan de
Belastingdienst stelt de Belastingdienst
voor steeds meer berichten op termijn
zowel een digitale als een papieren weg
open.
Voor bepaalde berichten, groepen
personen en omstandigheden gelden
uitzonderingen op het keuzerecht. De
datum van inwerkingtreding zal bij
Koninklijk Besluit worden vastgesteld.

Aanpassen inkeerregeling
De inkeerregeling wordt aangepast.
Boetevrije inkeer wordt uitgesloten voor
inkomen uit aanmerkelijk belang. De
uitsluiting van boetevrije inkeer voor
inkomen in box 3 geldt niet langer alleen
voor inkomen dat in het buitenland is
opgekomen, maar ook voor inkomen dat
in het binnenland is opgekomen.

aangiftetermijn op een ander moment is
gaan lopen dan het overlijden, mits het
verzoek om een voorlopige aanslag of
de aangifte is ontvangen binnen de in de
betreffende situatie geldende
aangiftetermijn en de aanslag
erfbelasting wordt vastgesteld
overeenkomstig dat verzoek of die
aangifte.

Belastingrente

Belastingen rechtsverkeer

Aanpassen belastingrente
vennootschapsbelasting
Een aangifte voor de
vennootschapsbelasting is tijdig
wanneer deze wordt ingediend voor de
eerste dag van de zesde maand na
afloop van het aangiftejaar. Onder de
huidige regeling wordt bij een aanslag
vennootschapsbelasting die wordt
vastgesteld conform een tijdig
ingediende aangifte belastingrente in
rekening gebracht als die aangifte na de
eerste dag van de vierde maand wordt
ingediend. Dat is onwenselijk. Daarom
wordt voorgesteld geen belastingrente in
rekening te brengen als de aangifte
vennootschapsbelasting tijdig wordt
ingediend en de aanslag conform de
aangifte wordt vastgesteld.

Overdrachtsbelasting
Het tarief van de overdrachtsbelasting
voor niet-woningen gaat omhoog van 6
naar 7%. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld
bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten en
grond.

Aanpassen belastingrente erfbelasting
De aangiftetermijn voor de erfbelasting
vangt aan op de dag van overlijden van
de erflater. Met ingang van 1 januari
2019 wordt, als binnen de
aangiftetermijn voor de erfbelasting
aangifte wordt gedaan of om een
voorlopige aanslag wordt verzocht, geen
belastingrente in rekening gebracht als
de aanslag wordt vastgesteld conform
de aangifte of het verzoek. Voorgesteld
wordt om ook geen belastingrente in
rekening te brengen als de

Assurantiebelasting
Er komt een vrijstelling van
assurantiebelasting voor verzekeringen
die de financiële verplichtingen afdekken
die een werkgever heeft bij de verplichte
doorbetaling van loon tijdens ziekte, bij
arbeidsongeschiktheid en
overlijdensuitkeringen.
Ook komt er een vrijstelling voor de
brede weersverzekering. Dit is een
verzekering die voor landbouwers
voorheen onverzekerbare weersrisico's
afdekt.

Verhuurderheffing
Er komt een structurele vermindering
van de verhuurderheffing voor
nieuwbouw in zogenaamde
schaarstegebieden. De vermindering
geldt voor de nieuwbouw van woningen
met een huur onder de laagste
aftoppingsgrens van de huurtoeslag
(€ 607,46 in 2019) in regio's waar de
druk op de woningmarkt het grootst is.
De heffingsvermindering bedraagt
€ 25.000 per woning. De kosten per
woning moeten minimaal € 62.500
bedragen.
Er komt een tijdelijke vrijstelling van de
verhuurderheffing voor tijdelijke
woningen, die gerealiseerd worden in de
periode van 2020 tot 2024. In de
omgevingsvergunning moet worden
opgenomen dat de woningen maximaal
vijftien jaar mogen bestaan.
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wordt dit halftarief omgezet in een
driekwarttarief. Per 2026 vervalt het
driekwarttarief en geldt het volledige
tarief.
De huidige correctiefactor voor de
massa van een PHEV (plug-in hybride)
wordt verlengd tot en met 2025. Deze
correctiefactor bestaat vanwege het
hogere gewicht door de in het voertuig
aanwezige batterij.

Beide maatregelen richten zich op
verhuurders met meer dan vijftig sociale
huurwoningen.

Autobelastingen
Bpm
Het nihiltarief in de bpm voor
emissievrije auto's wordt verlengd tot en
met 2024. Vanaf 2025 geldt voor
personenauto's met een CO2-uitstoot
van 0 gram per kilometer de vaste voet
van € 360 (prijzen 2019).
Dieseltoeslag
Benzineauto's met compressieontsteking
worden uitgezonderd van de
zogenaamde dieseltoeslag in de bpm,
omdat deze auto's niet profiteren van het
lagere accijnstarief van diesel.
Mrb
Het nihiltarief in de mrb voor een
personenauto met een CO2-uitstoot van
0 gram per kilometer wordt verlengd tot
en met 2024. In 2025 wordt dat een
kwarttarief. Vanaf 2026 geldt het
reguliere tarief.
In de mrb geldt een halftarief voor een
personenauto met een CO2-uitstoot van
meer dan 0 maar niet meer dan 50 gram
per kilometer. Dit halftarief in de mrb
wordt verlengd tot en met 2024. In 2025
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Voor bestelauto's van ondernemers
geldt voor de mrb een verlaagd tarief. In
het Klimaatakkoord is overeengekomen
deze tarieven geleidelijk te laten oplopen
met gemiddeld € 24 per jaar vanaf 2021
tot en met 2024. In 2025 wordt het tarief
verlaagd met gemiddeld € 24 (op
jaarbasis). Deze verhogingen en
verlaging worden bewerkstelligd door de
tarieven procentueel te verhogen dan
wel te verlagen. De tariefaanpassingen
moeten jaarlijks worden geïndexeerd.

INKOMSTENBELASTING
Veranderingen in box 3
De staatssecretaris van Financiën heeft
een brief met een voorstel voor
aanpassing van box 3 naar de Tweede
Kamer gestuurd. Het voorstel houdt in
dat de belasting over spaargeld wordt
vastgesteld aan de hand van de
werkelijke hoeveelheid spaargeld. Over
het spaargeld wordt een vooraf
vastgestelde rente berekend, die moet
aansluiten bij de werkelijke spaarrente.
Op dit moment zou deze rente volgens
de staatssecretaris 0,09% bedragen. Het
voorstel omvat een heffingvrij inkomen
van € 400.
Het huidige heffingvrije vermogen van
€ 30.360 blijft bestaan, met dien
verstande dat het straks gaat om het
totaal van bezittingen in plaats van om
bezittingen minus schulden. Anders dan
in de huidige regeling leidt overschrijding
van het heffingvrije vermogen tot
belastingheffing over het volledige
vermogen. Over andere bezittingen dan
spaargeld wordt op basis van de huidige
rendementen een forfaitair rendement
berekend van 5,33%. Voor schulden

wordt een negatief fictief rendement van
3,03% in acht genomen. Het aldus
berekende inkomen uit sparen en
beleggen wordt verminderd met het
heffingvrije inkomen van € 400. Over
het restant wordt belasting berekend.
Het tarief van de belasting gaat omhoog
naar circa 33%.
Consequenties voorstel
Alleen spaargeld
Uitgaande van een rente van 0,09%
betekent dit dat iemand met alleen
spaargeld tot een saldo van € 440.000
geen belasting in box 3 zou hoeven te
betalen. Stijgt de gehanteerde rente
echter naar 1%, dan is een spaarsaldo
slechts tot € 40.000 vrijgesteld.
Uitgaande van het genoemde saldo van
€ 440.000 leidt dat tot een inkomen van
€ 4.400 uit sparen, te verminderen met
het heffingvrije inkomen van € 400. Het
saldo van € 4.000 wordt belast tegen
33%. Dat is € 1.320 aan belasting.
Spaargeld, beleggingen en schulden
Heeft iemand een mix aan vermogen in
box 3, dan werkt de voorgestelde
regeling als volgt. Stel dat het vermogen
in totaal € 600.000 bedraagt, als volgt
verdeeld:
Spaargeld
€ 200.000
Obligaties en aandelen € 300.000
Tweede woning
€ 250.000
Schuld tweede woning € 150.000
Omdat het heffingvrije vermogen van
€ 30.360 wordt overschreden is het
volledige vermogen belast. Het fictieve
inkomen van het spaargeld bedraagt
0,09% van € 200.000 is € 180. Het
fictieve inkomen van de obligaties en
aandelen en tweede woning bedraagt
5,33% van € 550.000 is € 29.315.
Het fictieve negatieve inkomen van de

schuld bedraagt 3,03% van € 150.000 is
€ 4.545.
Het inkomen uit sparen en beleggen is
dan € 180 + € 29.315 - € 4.545 =
€ 24.950. Dit inkomen wordt verminderd
met het heffingvrije inkomen van € 400
tot het belastbare inkomen. Over het
belastbare inkomen van € 24.550 wordt
33% belasting geheven, dat is € 8.101.
Huidige regeling
Onder de huidige regeling zou de
belastingheffing als volgt worden
berekend. Vermogen minus heffingvrij
vermogen is € 600.000 - € 30.360 =
€ 569.640. Over de eerste € 71.650
bedraagt het fictieve inkomen 1,94%, dat
is € 1.390. Over het restant van het
vermogen (€ 497.990) bedraagt het
fictieve rendement 4,45%, dat is
€ 22.160. Het fictieve inkomen in box 3
bedraagt € 23.550. Daarover is 30%
belasting verschuldigd, dat is € 7.065
Wetsvoorstel
Dit voorstel zal worden uitgewerkt in een
wetsvoorstel, dat voor de zomer van
2020 aan de Tweede Kamer zal worden
gestuurd. Het streven is dat het nieuwe
systeem per 1 januari 2022 in gaat.

SUBSIDIES
SEEH weer opengesteld
De minister van Binnenlandse Zaken
heeft de Subsidieregeling
energiebesparing eigen huis (SEEH)
opnieuw opengesteld voor
woningeigenaren. De SEEH regelt een
subsidie voor eigenaren-bewoners,
verenigingen van eigenaren,
wooncoöperaties en woonverenigingen,
die minimaal twee grote isolerende
maatregelen laten uitvoeren aan hun
woning. In verband met het bereiken van
het subsidieplafond is de SEEH in 2017
voor eigenaren-bewoners stopgezet.
Vanaf 2 september 2019 kunnen
eigenaren-bewoners weer subsidie

aanvragen. Werkzaamheden, die
verricht zijn vanaf 15 augustus 2019,
komen in aanmerking voor subsidie. Het
budget voor de regeling bedraagt € 84
miljoen voor de periode tot en met 2020.
De subsidie kan worden aangevraagd
door een eigenaar-bewoner nadat de
maatregelen aan de woning zijn
getroffen. De subsidie bedraagt
ongeveer 20% van de kosten.
Subsidiabele maatregelen zijn isolatie
van dak, gevel, spouwmuur, ramen of
vloer/bodem. Aanvullend kan subsidie
worden aangevraagd voor kleinere
maatregelen zoals waterzijdig inregelen,
een energiedisplay of een
maatwerkadvies voor energiebesparing.

OMZETBELASTING
Verkoop activa na stilleggen
activiteiten
Verkoop van een investeringsgoed, dat
voor de omzetbelasting als
ondernemingsvermogen is aangemerkt,
moet voor de omzetbelasting worden
behandeld als een verkoop door een
ondernemer. Dit is anders als het bedrijf
is beëindigd en het investeringsgoed is
overgebracht naar het privévermogen.
De overbrenging naar privé is voor de
omzetbelasting een belaste levering
indien bij de aanschaf van het
investeringsgoed recht op aftrek van
voorbelasting is ontstaan. Het
ondernemerschap voor de
omzetbelasting eindigt als de laatste
liquidatiehandeling is verricht.

Een snijbloemenkweker beëindigde in
2004 zijn activiteiten. Voor de
inkomstenbelasting werd de
onderneming niet gestaakt. De teelt van
de snijbloemen vond plaats in kassen,
die met de ondergrond tot het
ondernemersvermogen behoorden.
Vanaf 2005 verrichtte de
snijbloemenkweker andere
ondernemersactiviteiten. Na een
bestemmingswijziging werden de kassen
gesloopt en werd het perceel als
bouwterrein verkocht. De vraag was of
de levering van de grond in 2018 belast
was met omzetbelasting.
De snijbloemenkweker meende dat door
de feitelijke beëindiging van de
snijbloemenonderneming de grond naar
zijn privévermogen was overgegaan. De
latere levering van de grond had hij niet
in de hoedanigheid van btw-ondernemer
verricht. De rechtbank accepteerde dat
betoog niet. De overbrenging van de
grond naar het privévermogen bleek
nergens uit en was ook nooit als een
belaste levering aangegeven. Ook na de
beëindiging van de snijbloemenkwekerij
bleef de grond met de kassen als
ondernemingsvermogen op de balans
staan. Er was nog steeds sprake van
ondernemingsvermogen.
Voor het btw-ondernemerschap is niet
relevant dat de aard van de
onderneming is gewijzigd. De levering
van de bouwgrond in 2018 was
onderdeel van de liquidatie van de
btw-onderneming. Er is terecht
omzetbelasting over de levering
berekend.

Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer
juist is. Dit kan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan
contact op te nemen met uw adviseur.
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