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Begin 2019 mag u al uw administratie over de jaren tot en met 2011 wegdoen, tenzij u in
2010 of 2011 onroerend goed met BTW hebt gekocht. Financiële gegevens rondom deze
aankopen moeten twee jaar langer bewaard worden. Let wel: bepaalde stukken kunnen
betrekking hebben op meerdere jaren en kunnen pas vernietigd worden nadat deze hun
actualiteitswaarde hebben verloren. Voorbeeld: een contract dat loopt tot 2012 mag daarom
pas in 2020 worden vernietigd. Al het bovenstaande geldt ook voor uw digitale documenten
en back-up.

U kunt ook zelf uw administratie verwerken via ons online administratiepakket. Uw
bankafschriften worden hierin dagelijks automatisch verwerkt. Verder kunt u met deze
software geheel elektronisch factureren. Deze facturen worden vervolgens digitaal
opgeslagen en verwerkt in uw administratie. Het programma verwerkt ook uw digitale inen verkoopfacturen via een robot. Tot slot kunt u uw “bonnetjes onderweg” zelf opslaan via
uw smartphone. Op deze manier hebt u uw administratie altijd actueel en overal bij de hand.

De belastingrente voor vennootschapsbelasting bedraagt momenteel 8%. Voorkom dat u
deze hoge rente moet betalen en zorg dat uw voorlopige aanslag overeenstemt met de
werkelijkheid. Voor andere belastingen (waaronder de inkomstenbelasting) is de rente 4%.
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Het tarief voor de inkomstenbelasting wordt in de komende twee jaar zodanig aangepast
dat een tweeschijventarief ontstaat, de sociale vlaktaks. Dat resulteert in 2021 in een tarief van
37,05% in de eerste schijf voor een inkomen tot en met € 68.507, en een toptarief van 49,5% in
de tweede schijf voor een inkomen boven € 68.507. De grens van € 68.507 wordt tot 2025 niet
aan de inflatie aangepast.

Onder de werkkostenregeling worden de uitgaven voor een personeelsfeest in beginsel
aangemerkt als loon, maar de werkgever kan die uitgaven desgewenst in de vrije ruimte
onderbrengen. Die vrije ruimte is echter beperkt – 1,2% van de loonsom . Over het surplus
(de uitgaven boven deze vrije ruimte) geldt een eindheffing van 80%. Dat verplichte loon
gaat niet op voor een personeelsfeest op de werkplek (alle locaties waar de werkgever arbo
verantwoordelijk voor is).
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Voor personen die geen of weinig hypotheekrente betalen: de aftrek wegens geen of een
geringe eigenwoningschuld – de Hillenaftrek – waardoor de bijtelling van het
eigenwoningforfait achterwege blijft als de eigenwoningrente minder bedraagt dan dat
forfait, wordt gefaseerd, in 30 jaar, afgeschaft. In 2019 wordt voor het eerst de Hillen-aftrek
voor 96 2/3 % in aanmerking genomen.

Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2/voor eigenaren van een BV) gaat gefaseerd omhoog:
van 25% naar 26,25% per 1 januari 2020 en naar 26,9% per 1 januari 2021. Er komt geen
overgangsregeling voor winsten die de BV heeft behaald vóór 2020.

Het kabinet is van plan de rekening-courantschulden van DGA’s bij hun BV te beperken.
Voorgesteld wordt om een schuld in rekening-courant als dividenduitkering te beschouwen
als deze meer bedraagt dan € 500.000. Het kabinet wil deze maatregel op 1 januari 2022 in
werking laten treden. DGA’s hebben op deze manier nog meer dan drie jaar de gelegenheid
om hun schulden bij de BV terug te brengen tot onder de € 500.000 voordat zij over dat
surplus aanmerkelijkbelang-belasting moeten betalen. De DGA kan in 2019 nog tegen het
huidige aanmerkelijkbelang-tarief van 25% een dividenduitkering doen en daarmee de
schuld in rekening-courant (deels) aflossen.
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Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat omlaag, in drie jaarlijkse stappen:
1) Het tarief voor winsten in de BV tot en met € 200.000 wordt per 1 januari 2019
verminderd tot 19%, per 1 januari 2020 tot 17,5% en per 1 januari 2021 tot 16%.
2) Het tarief voor winsten in de BV boven de € 200.000 wordt per 1 januari 2019
verminderd tot 24,3%, per 1 januari 2020 tot 23,9% en per 1 januari 2021 tot 22,25%.

Per 1 januari 2020 wordt het privévoordeel van een fiets van de zaak forfaitair bepaald op
7% van de nieuwwaarde van de fiets. De bijtelling geldt als de werkgever de fiets onder
andere voor het woon-werkverkeer ter beschikking stelt.
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Het lage btw-tarief gaat per 1 januari 2019 van 6% naar 9%. Het lage btw-tarief geldt voor
de dagelijkse boodschappen, groente en fruit, medicijnen, de kapper, schoonmaak,
schilderen, theaters, musea, hotels, attractieparken en het openbaar vervoer.
Bij vooruitbetaling vóór 1 januari 2019 blijft het 6% tarief van toepassing (geen
naverrekening).
Bij toepassing van het kasstelsel is het moment waarop de betaling ontvangen wordt
bepalend voor het btw-tarief.
Voor ondernemers die het factuurstelsel toepassen moet onderscheid gemaakt worden
tussen:
- Levering/diensten aan ondernemers: het moment waarop de factuur wordt uitgereikt
is beslissend voor de bepaling van het btw-tarief.
- Voor leveringen/ diensten aan een particulier: het moment waarop de levering/ dienst
wordt verricht is beslissend voor de bepaling van het btw-tarief.
LET OP: zorg ook tijdig dat uw administratie is aangepast!

Eindejaarsberichten 2018

Kleine ondernemersregeling
De kleine ondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting wordt per 1 januari 2020
gemoderniseerd. Ondernemers die in Nederland zijn gevestigd en die minder dan € 20.000
(excl. BTW) aan omzet hebben, kunnen kiezen voor een BTW-vrijstelling. De ondernemer
mag dan geen BTW meer in rekening brengen bij zijn afnemers, én hij kan geen
omzetbelasting als voorbelasting in aftrek brengen/terugvragen via de aangifte BTW .
Alle administratieve BTW-verplichtingen vervallen in dit geval. Of u in 2020 voor deze
vrijstelling kiest, moet uiterlijk 20 november 2019 worden gemeld bij de Belastingdienst. De
nieuwe regeling gaat – anders dan de huidige KOR – ook gelden voor BV’s en andere
rechtspersonen.
Nu

Straks
Bij omzet < € 20.000 en

Vrijstelling

Te betalen BTW < € 1.345

uiterlijk 20 november 2019
melden bij Belastingdienst

Vermindering

Te betalen BTW < € 1.345 –
€ 1.883

Ontheffing administratieve Te betalen BTW < € 1.345 en
verplichtingen

aanvragen voor begin tijdvak

Herziening BTW

-

Omzet < € 20.000 en uiterlijk
20 november 2019 melden bij
Belastingdienst
Alleen bij keuze voor KOR
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Op 3 januari 2019 lanceert de Belastingdienst een nieuwe aangifteportal (Mijn
Belastingdienst Zakelijk) voor ondernemers. Dit portal is in eerste instantie alleen
toegankelijk voor eenmanszaken en zzp’ers, via DigiD. In de loop van 2019 kan vanuit
ondernemingen ingelogd worden met eHerkenning en aangifte gedaan worden voor de
omzet-, loon- en vennootschapsbelasting. Het nieuwe portal is geschikt gemaakt voor tablets
en smartphones. Het oude portal blijft voorlopig bestaan, maar zal op termijn verdwijnen.

