Moerdijk, 20 december 2018

Betreft: wetswijzigingen voor het jaar 2019
Geachte relatie,
Traditiegetrouw willen wij u ook dit jaar weer informeren over de diverse wetswijzigingen en andere
wetenswaardigheden.
1. Vrijstelling schenkbelasting
Aan kinderen en kleinkinderen mag belastingvrij worden geschonken.
De vrijstellingen voor 2019 zijn als volgt:
relatie
kind
kind van 18 tot en met 39 jaar (éénmalig)
kind van 18 tot en met 39 jaar (éénmalig) indien schenking wordt aangewend
voor dure studie
verkrijger van 18 t/m 39 jaar voor woning
kleinkind of derden

5.428
26.040
54.246
102.010
2.173

2. BTW- identificatienummer eenmanszaken
Alle eenmanszaken in Nederland krijgen eind 2019 een nieuw btw-identificatienummer. Hiermee
komt de Belastingdienst tegemoet aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens, om te komen met
een alternatief voor het huidige nummer dat het burgerservice-nummer (BSN) bevat. Het is een eis
naar aanleiding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018
definitief van kracht is geworden.
Ondernemers moeten dit nieuwe nummer vanaf 1 januari 2020 verplicht gebruiken voor vermelding
op hun facturen en op hun website.
3. Verhoging lage btw tarief
Per 1 januari 2019 wordt het lage btw tarief van 6% verhoogd naar 9%. Het lage btw tarief wordt met
name toegepast op eerste levensbehoeftes, zoals eten en drinken, hotelovernachtingen, boeken en
tijdschriften en diensten van een kapper, schilder en stukadoor.
Bij vooruitbetalingen wordt het btw tarief toegepast van het jaar waarin de vooruitbetaling wordt
ontvangen. Vooruit ontvangen in 2018: 6%, vooruit ontvangen in 2019: 9%.
Indien er geen sprake is van vooruitbetalingen, is het moment van factureren van belang. Als de
dienst/levering in 2018 plaatsvindt en er wordt in 2019 gefactureerd, dan moet er 9% btw gerekend
worden. Als de dienst/levering in 2019 plaatsvindt en er wordt in 2018 vooruit gefactureerd, dan moet
er 6% btw gerekend worden.
Voor degenen die hun administratie voeren in Unit4 Multivers online is deze btw-verhoging inmiddels
aangepast. Transacties met een boekingsdatum vanaf 1-1-2019 worden berekend tegen 9% (als dit
eerst 6% was).
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4. Activeringscodes Vooraf Ingevulde Aangiftes (VIA)
U krijgt binnenkort van de Belastingdienst een brief met de activeringscode voor de Vooraf Ingevulde
Aangifte voor de aangifte Inkomstenbelasting 2018. Wij verzoeken u deze brief voor de in de brief
vermelde uiterlijke activeringsdatum aan ons door te sturen, zodat wij gebruik kunnen maken van
deze gegevens.
5. Belasting over het privé vermogen (box 3)
Over het privé vermogen wordt vanaf 2001 een fictief rendement berekend van 4%.
Tegenwoordig is de rente op spaarrekeningen minder dan 1%. Deze heffing wordt in de praktijk als
zeer oneerlijk gezien. Vanaf 1 januari 2017 kwam de Belastingdienst deels tegemoet aan deze
discussie. Het vermogen werd in 3 schijven verdeeld en in iedere schijf gold een ander fictief
rendement. In 2019 gelden de volgende fictieve rendementen:
grondslag sparen en beleggen (per belastingplichtige)
na vrijstelling (2019: € 30.360; 2018: € 30.000)

fictief
rendement
2018

fictief
rendement
2019

tot en met € 71.650
van € 71.650 tot en met € 989.736
vanaf € 989.736

2,02%
4,33%
5,38%

1,94%
4,45%
5,60%

Het belastingtarief in box 3 blijft 30%.
6. VAR-verklaringen / Wet DBA
Op 1 mei 2016 is de regeling van de VAR-verklaringen afgeschaft en is deze vervangen door de Wet
DBA met de zogenaamde modelovereenkomsten. Deze wet wordt op zijn beurt weer vervangen door
andere regelgeving. Dit heeft echter vertraging opgelopen, omdat de Europese Commissie bezwaar
heeft tegen de plannen. De opvolger van de Wet DBA zal niet eerder dan per 1 januari 2021 in
werking treden.
Bij de invulling van de Wet DBA zal er gewerkt gaan worden met een webmodule waarbij
opdrachtgevers kunnen vaststellen of zij een zelfstandige kunnen inhuren of deze in loondienst moeten
nemen. Deze webmodule zal naar verwachting pas eind 2019 gereed zijn.
De Wet DBA wordt nog steeds niet gehandhaafd, dat wil zeggen dat de Belastingdienst zich coulant
opstelt en geen boetes oplegt, tenzij er sprake is van misbruik.
7. Werkkostenregeling
Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers verplicht.
Binnen deze regeling kunt u in 2018 maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon (de 'vrije ruimte')
besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw
werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een
eindheffing van 80%.
In de aangifte loonheffingen over de maand januari 2019 zal de overschrijding van de vrije ruimte
over 2018 moeten worden aangegeven.
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8. Belastingheffing Besloten Vennootschap
De tarieven van de vennootschapsbelasting gaan vanaf 2019 stapsgewijs omlaag van 20%/25% in
2018 naar 15%/20,50% in 2021. De heffing over dividenduitkering (box 2) gaat echter vanaf 2020
stapsgewijs omhoog van 25% naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021. Dat betekent dat op winsten uit
het verleden die nog niet zijn uitgekeerd een hogere belastingclaim komt te zitten. Bij een winst van
€ 100.000 betekent dat een verhoging van de inkomstenbelasting in box 2 van € 1.900.
Om dit nadeel te voorkomen, kunt u, indien mogelijk, er voor kiezen om in 2019 dividend uit te keren.
Vervolgens kan het netto-dividend (75% van het dividend) als agiostorting worden teruggestort in de
B.V. Als u in de toekomst privé wilt beschikken over dit geld, kan dit belastingvrij uit de B.V. worden
opgenomen. De notaris moet dan een akte opstellen (agio omzetten in aandelenkapitaal en vervolgens
kapitaal vermindering). Hieraan zijn kosten verbonden!
U kunt de dividenduitkering ook gebruiken om uw schuld aan de B.V. (gedeeltelijk) af te lossen. Het
nettobedrag van de dividend kan worden verrekend met de openstaande schuld.
Het heeft geen zin om in 2019 dividend uit te keren en het geld op een privé bankrekening te zetten.
Dit geld wordt dan jaarlijks belast in box 3. Het voordeel van de lagere box 2 heffing wordt dan te niet
gedaan door de box 3 heffing.
9. Schulden directeur-grootaandeelhouders aan eigen B.V.
Vanaf 1 januari 2022 worden hoge schulden die directeur- grootaandeelhouders hebben aan hun eigen
B.V. aangepakt en belast in box 2. Het gaat hierbij om schulden die hoger zijn dan € 500.000.
Schulden die betrekking hebben op financiering van de eigen woning worden hierbij niet
meegenomen.
Bij een schuld van € 750.000 moet er over € 250.000 inkomstenbelasting worden betaald =
26,9% van € 250.000 = € 67.250.

Ons inziens zijn bovenstaande punten de belangrijkste wijzigingen voor 2019.
Mocht u nader geïnformeerd willen worden over één of meerdere van bovenstaande of andere
onderwerpen, neem dan contact met ons op.

Tenslotte rest ons nog u een gezond en voorspoedig 2019 toe te wensen.
Met vriendelijke groet,

Accountantskantoor
Goorden & Huysmans
Moerdijk
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