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Begin 2020 mag u al uw administratie over de jaren tot en met 2012 wegdoen, tenzij u in
2011 of 2012 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 2013 mag daarom
pas in 2021 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 inkomstenbelastingtarief wordt per 2020 (versneld) beperkt tot twee schijven: een
(gecombineerd) basistarief van 37,35 procent en een toptarief van 49,5 procent voor inkomen
boven 68.507 euro. Vanaf 2021 is het (gecombineerd) basistarief 37,10 procent en blijft het
toptarief 49,5 procent voor inkomen boven 68.507 euro.

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is
geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers.
Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met
een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en
arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen.

Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar
Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar
aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Tot en met 31
december 2019 is het mogelijk om 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar aan te gaan. Ook
kan de tussenpoos (tijd tussen contracten) bij cao worden verkort tot 3 maanden bij tijdelijk
terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat maximaal 9 maanden per jaar kan
worden gedaan. Tevens wordt vanaf 2020 in de wet een uitzondering opgenomen dat
invalkrachten in het basisonderwijs op tijdelijke basis kunnen blijven invallen voor zieke
leerkrachten. Dit hoeft niet meer in de cao te staan.
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Geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek wordt in negen jaarlijkse
stappen afgebouwd tot uiteindelijk 5.000 euro in 2028: acht stappen van 250 euro en één
laatste stap van 280 euro. Daarmee komt de zelfstandigenaftrek in 2020 uit op 7.030 euro.

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. Alleen eigenwoningleningen worden
in de nieuwe plannen onder voorwaarden uitgezonderd. 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.

Het vennootschapsbelastingtarief over de eerste 200.000 euro daalt naar 16,5 procent. Het
tarief voor de winst boven 200.000 euro blijft per 1 januari 2020 echter 25 procent ondanks
dat vorig jaar is bepaald dat het toptarief zou dalen naar 22,55 procent. Per 1 januari 2021
gaat het toptarief wel dalen, maar slechts naar 21,7 procent in plaats van 20,5 procent. De
daling van het tarief over de eerste 200.000 euro winst blijft ongemoeid (naar 16,5 procent in
2020 en 15 procent in 2021).
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Vanaf 2022 gaat de werkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en schulden van
een belastingplichtige als uitgangspunt gelden voor de box 3-heffing. Dit betekent dat dan de
belasting over spaargeld in box 3 wordt vastgesteld aan de hand van de werkelijke
hoeveelheid spaargeld. Deze hoeveelheid zou een vooraf vastgestelde forfaitaire rente
opleveren, die zoveel mogelijk aansluit bij de werkelijke spaarrente. Die forfaitaire rente
wordt dan tegen een tarief van 33 procent belast. Door de lage spaarrente op dit moment zal
effectief geen box 3-heffing meer worden geheven over circa 440.000 euro spaarvermogen
(880.000 euro voor partners). Het wetsvoorstel wordt pas rond de zomer van 2020 verwacht.

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. Een fiets van de zaak kan naast een
auto van de zaak ter beschikking worden gesteld.
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Bijtellingspercentage elektrische auto. De bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s
verdubbelt in 2020 naar 8 procent over de eerste 45.000 euro van de cataloguswaarde. De
bijtelling wordt vervolgens verhoogd naar 12 procent over de eerste 40.000 euro van de
cataloguswaarde in 2021, 16 procent in 2022 en 17 procent in 2025. Vanaf 2026 geldt voor een
elektrische auto voor de gehele cataloguswaarde een bijtelling van 22 procent, gelijk aan een
conventionele auto. Het gaat hier uiteraard om auto's die in 2020 (of later) voor het eerst op
kenteken gezet worden (eerste registratie). Deze wijzigingen komen voort uit het
Klimaatakkoord.

De nieuwe kleineondernemersregeling voor de btw gaat in per 1-1-2020.
De al eerder aangekondigde vernieuwde kleineondernemersregeling (KOR) wordt dan van
kracht. Een ondernemer kan onder voorwaarden gebruik maken van een vrijstelling van btw
bij een omzet die per kalenderjaar niet hoger is dan 20.000 euro. De nieuwe KOR is niet
langer beperkt tot natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke
personen, maar staat open voor alle btw-ondernemers die in Nederland zijn gevestigd of
een vaste inrichting hebben en aan de voorwaarden voldoen.
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Met Mijn Belastingdienst Zakelijk, het nieuwe portaal voor ondernemers, kunt u als
ondernemer:
-

btw-aangifte doen
btw-aangifte corrigeren
opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP) doen
een rekeningnummer opgeven of wijzigen
loonaangifte 2019 doen
aangifte vennootschapsbelasting 2018 doen
opgaaf eerstedagsmelding doen
verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto indienen

Bent u zzp'er of hebt u een eenmanszaak? Dan logt u in met uw DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt natuurlijk ook met de DigiD-app inloggen. Hebt u nog geen DigiD?
Vraag hem dan aan via digid.nl/aanvragen.
Voor rechtspersonen geldt: u kunt inloggen met eHerkenning. Maar organisaties die niet
staan ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel kunnen nu nog geen
eHerkenning kopen. Zij loggen in met gebruikersnaam en wachtwoord op het oude portaal.

