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2Programma

• Politieke werkelijkheid
• Tarieven en vrijstellingen
• Box 2 en VpB tarieven
• Vergroening en milieu
• Eigen woning
• Mobiliteit
• Overige zaken en vragen



3Pijlers hervorming belastingstelsel

Vlaktax met 
tariefs verlaging

BTW lage tarief 
van 6% naar 9% Tarief Box 2

Verlaging VpB
tarieven

Particulieren Bedrijven



4Hervorming n.a.v. dividendbelasting 

• Brief n.a.v. niet doorgaan afschaffing dividendbelasting
− Herverdeling van 1,9 miljard
− Ondernemerspakket
− Verdere verlaging hoge vennootschapsbelastingtarief
− Ondersteuning MKB: verdere verlaging lage vennootschaps-

belastingtarief
− Verlagen werkgeverslasten op arbeid
− Overgangsrecht beperking afschrijving gebouwen in de 

vennootschapsbelasting 
− Verkorten terugwerkende kracht spoedreparatie fiscale eenheid
− Overgangsrecht verkorten maximale looptijd 30%-regeling
− Intensivering S&O-afdrachtvermindering 
− Verzachten rekening-courantmaatregelen DGA’s
− Dekking correctie raming CO2-minimumprijs elektriciteitsopwekking 
− Direct beleggen in vastgoed door fiscale beleggingsinstellingen



5Tarieven in de tijd (1)
Belastbaar 
inkomen meer dan

Maar niet meer dan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

- € 17.579/€ 20.142 33,50 33,45 33 33,10 37 37 36,5 36,55 36,55 36,55

€ 17.579/€ 20.142 € 31.589/€ 33.994 42 41,95 41,95 41,95 42 42 42 40,40 40,80 40,85

€ 31.589/€ 34.130 € 53.860/€ 68.507 42 42 42 42 42 42 42 40,40 40,80 40,85

€ 53.860/€ 68.507 - 52 52 52 52 52 52 52 52 52 51,95



6Tarieven in de tijd (2)
Belastbaar 
inkomen meer 
dan Maar niet meer dan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

- € 17.579/€ 20.384 33,45 33 33,10 37 37 36,5 36,55 36,55 36,55 36,65

€ 17.579/€ 20.384 € 31.589/€ 34.300 41,95 41,95 41,95 42 42 42 40,40 40,80 40,85 38,10

€ 31.589/€ 34.300 € 53.860/€ 68.507 42 42 42 42 42 42 40,40 40,80 40,85 38,10

€ 53.860/€ 68.507 - 52 52 52 52 52 52 52 52 51,95 51,75

Tot 2021 wordt grens 
3e/4e schijf bevroren 

op € 68.507 



7Op weg naar de “vlaktaks”

Net zoals in de huidige situatie betalen AOW-gerechtigden 
geen AOW-premie. Hierdoor blijven voor deze groep drie 
belastingschijven bestaan.

2019 2020 2021
1e schijf 36,65% 37,05% 37,05%
2e schijf 38,10% 37,80% 37,05%
3e schijf 38,10% 37,80% 37,05%
4e schijf > € 68.507 51,75% 50,50% 49,50%



8
Beperking van 

aftrekmogelijkheden

Jaar 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Maximaal aftrektarief
aftrekbare kosten eigen woning

49,5% 49,0% 46,0% 43,0% 40,0% 37,05%

Maximaal aftrektarief andere 
grondslagverminderende
posten

51,95% 51,75% 46,0% 43,0% 40,0% 37,05%



9Vennootschapsbelasting
Voorstel(len) tarief vennootschapsbelasting

Resultaat tarief (%)
Van Tot Vgls: 2019 2020 2021

-- € 200.000 Regeerakkoord 19,00 17,50 16,00
Belastingplan 19,00 17,50 16,00

Heroverweging 19,00 16,50 15,00

€ 200.001 -- Regeerakkoord 24,00 22,50 21,00
Belastingplan 24,30 23,90 22,25

Heroverweging 25,00 22,55 20,50



10Wijziging AB-tarief

“Een verstoring van het globale evenwicht heeft economisch gezien 
niet de voorkeur. In de heroverweging heeft het kabinet de 
ondernemers die hun onderneming door middel van een 
rechtspersoon uitoefenen echter tegemoet willen komen. Om die 
reden is weloverwogen gekozen - ondanks de (verdere) verlagingen 
van de tarieven in de vennootschapsbelasting - voor het niet verder 
verhogen van het box 2-tarief.” 

2018 2019 2020 2021

Regeerakkoord 25,00 25,00 27,30 28,50

Belastingplan 25,00 25,00 26,25 26,90

Heroverweging 25,00 25,00 26,25 26,90



11Combi-tarief - Regeerakkoord 
2017 2018 2019 2020 2021 2022

VpB tarief
>> 200.000 20,00% 20,00% 19,00% 17,50% 16,00% 16,00%
200.000 >> 25,00% 25,00% 24,00% 22,50% 21,00% 21,00%

AB-tarief box 2 25,00% 25,00% 25,00% 27,30% 28,50% 28,50%

Combi-tarief
Winst 2017 40,00% 40,00% 41,84% 42,80% 42,80%
Winst 2018 40,00% 41,84% 42,80% 42,80%
Winst 2019 41,11% 42,09% 42,09%
Winst 2020 41,01% 41,01%
Winst 2021 39,94%



12Combi-tarief – heroverweging
2017 2018 2019 2020 2021 2022

VpB tarief
>> 200.000 20,00% 20,00% 19,00% 16,50% 15,00% 15,00%
200.000 >> 25,00% 25,00% 25,00% 22,55% 20,50% 20,50%

AB-tarief box 2 25,00% 25,00% 25,00% 26,25% 26,90% 26,90%

Combi-tarief
Winst 2017 40,00% 40,00% 41,00% 41,52% 41,52%
Winst 2018 40,00% 41,00% 41,52% 41,52%
Winst 2019 40,26% 40,78% 40,78%
Winst 2020 38,96% 38,96%
Winst 2021 37,86%



13Verliesverrekening

• Verliezen in “box 2” gaat van 9 naar 6 jaar

− Verliezen van 2019 dus verrekenen t/m 2025

− Verliezen uit 2018 verrekenen t/m 2027 

Overgangsrecht moet verplichte volgorde en negatieve effecten beter 
afstemmen op elkaar



14
Afschrijven gebouwen in eigen 

gebruik
• Belastingplan: Alleen nog afschrijven, vanaf 1 januari 2019, als 

boekwaarde > 100% van de WOZ-waarde van dat gebouw.

• Heroverweging: Als men vóór 1 januari 2019 al heeft afgeschreven, maar
minder dan 3 jaar dan mag men de 3 jaar afschrijven vol maken volgens de 
regels 2018. 
− Afschrijven tot maximaal 50% van de WOZ-waarde 

− Is slechts over gedeelte van boekjaar afgeschreven dan 3 volledige 
jaren. 

• Voorbeeld: boekjaar = kalenderjaar, aankoop pand 1 juli, dan 
volledig afschrijven in 2019, 2020 en 2021 

Let op! Vooral negatief effect voor bouwsector en de recreatieve sector. 
Ook financieringen kunnen effect krijgen.



15Energie-investeringsaftrek (EIA) (1)
• Percentage van de investering dat men van de fiscale winst mag 

aftrekken naast de reguliere afschrijvingen

− Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per 
bedrijfsmiddel

− Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
− Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. Zie de 

energielijst op RVO.nl
• Naast de lijst ook bedrijfsmiddelen die energie of fossiele brandstoffen 

besparen en een algemene besparingsnorm halen
• de kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden

− U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-
investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen

• Alleen als men ontvangstbevestiging heeft van RVO.nl 
− Aanvraag binnen 3 maanden na investering



16Energie-investeringsaftrek (EIA) (2)

Het percentage wordt bijgesteld:

2014 41,5%
2015 41,5%
2016 58,0%
2017 55,0%
2018 54,5%
2019 45,0%

Tip: De verlaging van de EIA kan een reden zijn om uw energie-
investering nog in 2018 te doen.



17Energiebelasting

• Om het aardgas uit te faseren worden er een aantal 
maatregelen genomen:

− Eerste schijf aardgas stijgt met 0,03 p/m3
• Glastuinbouw e.d. 0,00482 p/m3

− Eerste schijf elektriciteit daalt met 0,0072 p/kWh 

− Energiebelasting per aansluiting daalt met € 51
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Eigen woning aftrekbeperking

2014 e.v.
• Vanaf 2014 gaat het maximale tarief waartegen 

hypotheekrente kan worden afgetrokken jaarlijks met 
0,5%-punt omlaag. 
− Het kabinet wil de opbrengst volledig teruggeven 

door het verlengen van de derde schijf in de 
inkomstenbelasting van 42%.

• De jaarlijkse afbouw wordt uitgevoerd in maximaal 28 
jaarlijkse stappen van 0,5% tot 38%. 

• Deze afbouw geldt voor zowel bestaande als nieuwe 
hypotheken.



19Na 2018 – plan van aanpak

• Kabinet wil alle aftrekposten in de inkomstenbelasting 
naar het laagste tarief brengen
− Ook de hypotheekrente 

• Vanaf 2020 bouwt men het aftrektarief van de 
hypotheekrente af met 3% per jaar (ipv 0,50)
− 2019 49%
− 2020 46%
− 2021 43%
− 2022 40%
− 2023 37%   (wordt 37,05%)



20Compensatie Eigen Woning Forfait
• Compensatie voor aftrekbeperking is verlaging eigen woning 

forfait (bedoeling was 0,15%) 
− Forfait blijft belast tegen reguliere tarief dus bijvoorbeeld 

51,75%

• Voor woningen met WOZ tussen € 75.000 en € 1.060.000:
− 2018 0,70%
− 2019 0,70%
− 2020 0,65%
− 2021 0,60%
− 2022 0,50%
− 2023 0,45%

• Voor woningen boven € 1.060.000 blijft het 2,35%



21Afschaffen “Wet Hillen”

• Ingevoerd (2005) ter stimulering van het aflossen van 
hypotheken.
− Zonder hypotheek werd de belasting op eigen woning 

forfait gezien als een boete op aflossen.

• Als het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare 
kosten, zoals hypotheekrente, dan heeft men recht op 
aftrek. 

• De aftrek is gelijk aan het eigenwoningforfait verminderd 
met de (wel aanwezige) aftrekbare kosten. 
− De regeling leidt er toe dat het inkomen uit eigen 

woning dus niet hoger kan zijn dan € 0.  



22Afbouw “wet Hillen”
Met ingang van 1 januari 2019 de aftrek geringe eigenwoningschuld 
afbouwen met 3,33% per jaar (dus 30 jaar!)

Tip: Bereken of het nog voordelig is om (extra) af te lossen op de 
eigenwoningschuld in de wetenschap dat de aftrek wegens geen of 
geringe eigenwoningschuld wordt afgeschaft en de bijtelling wellicht wordt 
belast in het toptarief.



23Uitgaven monumentenpanden

• Onderhoudskosten van rijksmonumenten mogen fiscaal in 
aftrek worden gebracht als persoonsgebonden aftrek.
− Jaarlijks effect 57 miljoen euro
− Vanaf 2019 zit er 40 miljoen in subsidie pot

• Per 2019 huidige regeling beëindigen omdat 
− Rijk heeft geen invloed op prioriteit onderhoud
− Openeind karakter van de financiering (subsidie heeft pot) 
− Mate van ondersteuning afhankelijk van tarief box 1
− Veelal ook renovaties e.d. in aftrek worden gebracht.. ?? 

• Daar zijn andere faciliteiten voor zoals:
− Subsidies
− Laag rentende leningen

Bedoeling was invoering per 1 januari 2017
In een brief van 30 juni 2017 heeft minister Jet Bussemaker (OCW) aan de 

Tweede Kamer geschreven dat de regeling in overleg met de 
Staatssecretaris van Financiën is uitgesteld naar 2019.



24Fiets van de zaak
• Werknemer die fiets van de zaak ter beschikking heeft 

gekregen moet voor privé-gebruik bijtellen 
– Hoe stel je privé-gebruik vast? 
– Woon-werkverkeer is privé-gebruik

• Vanaf 2020 wordt dit eenvoudiger…..?
– Bijtelling is 7% van de vastgestelde consumentenprijs
– Geldt voor alle soorten fietsen

Bruto salaris € 35.000
Elektrische fiets € 2.000
Bijtelling 7% €    140 p/jaar
Te betalen belasting €      58 p/jaar

€        4,83 p/maand



25“Tesla taks”
• Bijtellingspercentage voor volledig elektrische auto’s bedraagt 4%

• Vanaf 1 januari 2019 geldt de 4% tot maximaal € 50.000
− Gaat om “datum eerste tenaamstelling” (DET) 

− Tesla S, € 120.000 
• vóór 1 januari 2019 dan bijtelling  €    400 per maand
• na 1 januari 2019 dan bijtelling     € 1.450 per maand 

Tip: Bij elektrische auto met aanschafprijs boven de € 50.000 zorgdragen 
voor DET van voor 1 januari 2019. Men heeft dan 5 jaar 4%



26Schuld bij eigen BV
• Vanaf 2020/2022 komt er heffing voor DGA’s met een schuld aan de 

eigen BV van meer dan € 500.000.
– Gaat om (r/c-)schulden van DGA
– Voor bestaande eigen woningschulden komt overgangsregeling
– Verwachting is een heffing in box 2 (2022 : 26,90%)

• Heroverweging:
– Niet alleen bestaande eigen woningschulden, maar ook nieuwe 

eigenwoningschulden worden uitgesloten van de beperking
– Boven de eigen woningschulden een drempel van € 500.000 voor 

DGA met partner 

Tip: In 2019 kan men r/c afbouwen tegen 25%. 
De regeling kent tarief 26,25%.



2730%-regeling (1)

• Werknemers (met bijzondere kwaliteiten/deskundigheid) 
uit buitenland kunnen middels beschikking in de 30% 
regeling vallen. 
− Werkgever mag dan 30% loon onbelast uitkeren 

(= onbelaste “kosten” vergoeding). 
− Extra gerichte vrijstelling voor WKR zoals schoolgeld 

internationale school (onbelast vergoeden).
− Partieel buitenlands belastingplichtige zodat box 2 en 

box 3 inkomen belast worden als buitenlands 
belastingplichtige (minder of geen belastingheffing).

• Beschikking geldt 8 jaar!



2830%-regeling (2)

• Per 1 januari 2019 gaat looptijd per direct naar maximaal 
5 jaar. 
− Voor alle lopende beschikkingen, dus ook alle 

beschikkingen die al langer dan 5 jaar lopen…..

− Hervormingsbrief: overgangsrecht komt voor 
beschikking die in 2019 of 2020 eindigen. 
• Schoolgelden bijzondere regeling. 

Oorspronkelijke looptijd geldt.
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