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Moerdijk, 31 december 2019 

 

 

Betreft: wetswijzigingen voor het jaar 2020 

 

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 2020 zijn als volgt: 

 

relatie  

kind € 5.514 

kind van 18 tot en met 39 jaar (éénmalig)  € 26.457 

kind van 18 tot en met 39 jaar (éénmalig) indien schenking wordt aangewend 

voor dure studie 

 

€ 55.114 

verkrijger van 18 t/m 39 jaar voor woning € 103.640 

kleinkind of derden € 2.208 

 

2. BTW- identificatienummer eenmanszaken 

 

Alle eenmanszaken in Nederland krijgen eind 2019 een nieuw btw-identificatienummer (btw-id). 

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.  

 

Ondernemers moeten dit nieuwe btw-id nummer vanaf 1 januari 2020 verplicht vermelden op de 

facturen en op de website. Het oude btw-nummer blijft in gebruik voor de communicatie met de 

belastingdienst (o.a. de aangifte). 

 

De btw nummers van vennootschappen onder firma’s en BV’s blijven ongewijzigd. 

 

3. Kleine ondernemersregeling omzetbelasting 

 

De kleine ondernemersregeling in de omzetbelasting wordt per 1 januari 2020 gemoderniseerd. De 

regeling wordt vervangen door een facultatieve vrijstelling: ondernemers in Nederland met een btw-

omzet tot € 20.000 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. 

De nieuwe regeling gaat, anders dan de huidige KOR, ook gelden voor BV’s en andere 

rechtspersonen. De keuze voor toepassing van de KOR wordt gemaakt voor een periode van 3 jaar. 

Als het jaarlijkse omzetbedrag van € 20.000 wordt overschreden, dan moet dat gemeld worden bij de 

belastingdienst en wordt men weer btw-plichtig. 

 

De huidige regeling waarbij het jaarlijkse btw bedrag tot € 1.884 (deels) wordt kwijtgescholden, komt 

te vervallen. 
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4. Verplicht gebruik e-Herkenning 

 

Ondernemers loggen tot nu toe in op de website van de Belastingdienst met behulp van 

gebruikersnaam en wachtwoord. Daar komt verandering in. Rechtspersonen (BV’s) en 

samenwerkingsverbanden (VOF en maatschap) moeten met ingang van 2020 gebruik gaan maken van 

e-Herkenning om in te loggen voor het doen van aangifte. Ondernemers met een eenmanszaak kunnen 

inloggen met DigiD. e-Herkenning is een digitale sleutel. Om in te loggen bij de Belastingdienst is ten 

minste niveau 3 nodig. e-Herkenning is geen (gratis) dienst van de overheid, maar een betaalde dienst 

van private aanbieders. 

 

e-Herkenning zal in de toekomst steeds meer verplicht worden bij het regelen van zaken bij de 

overheid.  

 

5. 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 2019. 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. 

 

6. 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 2020 gelden de volgende fictieve rendementen: 

 
grondslag sparen en beleggen (per belastingplichtige) 

na vrijstelling (2020: € 30.846; 2019: € 30.360) 

fictief 

rendement 

2019 

fictief 

rendement 

2020 

tot en met € 72.797 1,94% 1,80% 

van € 72.797 tot en met € 1.005.572 4,45% 4,22% 

vanaf € 1.005.572 5,60% 5,33% 

 

Het belastingtarief in box 3 blijft 30%. 

 

Er zijn momenteel plannen om de heffing in box 3 vanaf 2022 te hervormen. Belastingbetalers met 

spaargeld gaan daarvan profiteren. Beleggers en vooral belastingbetalers die lenen om te beleggen, 

gaan meer inkomstenbelasting betalen in box 3. Voor beleggers met laag renderende beleggingen blijft 

het forfaitaire rendement voor de belastingheffing in box 3 relatief hoog ten opzichte van het werkelijk 

behaalde rendement. Naar verwachting gaat het wetsvoorstel in de eerste helft van 2020 naar de 

Tweede Kamer. 

 

7. Fiets van de zaak 

 

Vanaf 1 januari 2020 verandert de fiscale regeling voor de ‘fiets van de zaak’. Het wordt voor 

werkgevers makkelijker om hun werknemers te laten profiteren van een fiets van de zaak. 

Ondernemers (bijvoorbeeld kleine ondernemers en zzp’ers) kunnen ook zelf gebruik maken van de 

regeling. 

Een fiets van de zaak maakt het mogelijk om een (elektrische) fiets te gebruiken voor woon-

werkverkeer. De werknemer hoeft dan niet zelf een fiets te kopen. Hij of zij mag de fiets van de zaak  
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fiscaal gezien onbeperkt privé gebruiken. Dus ook voor een fietstochtje, de boodschappen of het 

wegbrengen van de kinderen. 

De werkgever betaalt de fiets en meestal ook de kosten voor onderhoud en reparatie. Wel krijgt de 

werknemer te maken met een bijtelling bij het salaris. Uiteindelijk betaalt de werknemer daardoor 

enkele euro’s per maand extra belasting.   

Wie een fiets van de zaak privé gebruikt, heeft daar voordeel van. Over de waarde van dit voordeel (de 

bijtelling) betaalt hij of zij loonbelasting. De bijtelling is 7% over de consumentenadviesprijs van de 

fiets en accessoires (inclusief btw) per jaar. De werkgever telt dit bedrag op bij het salaris. Hierover 

betaalt de werknemer dan maandelijks belasting. 

Maakt de werknemer gebruik van een fiets van de zaak? Dan kan het zijn dat hij of zij bepaalde 

reiskostenvergoedingen niet meer krijgt van de werkgever, bijvoorbeeld een kilometervergoeding. 

 

De nieuwe bijtellingsregeling heeft geen gevolgen voor de btw-regels voor een fiets van de zaak. Als 

een btw-ondernemer een fiets koopt en die aan zijn werknemer verstrekt of ter beschikking stelt, geldt 

een specifieke regeling. Als de inkoopprijs van de ter beschikking gestelde fiets, na aftrek van de eigen 

bijdrage van de werknemer, meer is dan € 749 inclusief BTW, is de btw-aftrek 

uitgesloten voor het surplus boven de € 749. Tot € 749 (inclusief BTW) komt de omzetbelasting 

volledig voor aftrek in aanmerking bij een volledig aftrekgerechtigde btw-ondernemer. 

 

8. Werkkostenregeling 

 

Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers verplicht.  

Binnen deze regeling kunt u in 2019 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 2020 zal de overschrijding van de vrije ruimte 

over 2019 moeten worden aangegeven. 

 

Overigens zal deze vrije ruimte vanaf 2020 stijgen naar 1,7% over de eerste € 400.000. Voor het 

bedrag boven de € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden. 

 

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. 

 

10. Tarieven vennootschapsbelasting / box 2 

 

In 2020 wordt het tarief van de vennootschapsbelasting verlaagd van 19% naar 16,5% over de eerste  

€ 200.000. Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting blijft 25% (vanaf € 200.000). 

 

Het tarief van box 2 van de Inkomstenbelasting gaat in 2020 naar 26,25% (was 25%). In box 2 worden 

o.a. dividenduitkeringen uit de eigen BV belast. In 2021 gaat deze heffing naar 26,9%. Het wordt dus 

duurder om dividend uit te keren. 
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11. Bewaarplicht administratie 

 

De wettelijke bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers is zeven jaar. Dat 

betekent dat u aan het einde van dit jaar uw administratie over 2012 en voorgaande jaren (grotendeels) 

kunt vernietigen. De bewaarplicht van zeven jaar geldt voor alle basisgegevens (zoals het grootboek, 

de facturen van debiteuren en crediteuren, de in- en verkoopadministratie, de voorraadgegevens en de 

loonadministratie) en de overige gegevens die van belang kunnen zijn bij een belastingcontrole. 

 

De algemene wettelijke bewaartermijn van zeven jaar is korter dan de btw-herzieningstermijn voor 

onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen. De (al dan niet vrijgestelde) btw-

ondernemer blijft daarom verplicht om te bewaren: alle boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers of de inhoud daarvan − betreffende onroerende zaken en rechten waaraan onroerende 

zaken zijn onderworpen – gedurende negen jaar volgend op het jaar waarin de btw-ondernemer het 

goed is gaan gebruiken (= de herzieningstermijn) 

 

12. Partneralimentatie 

 

Bij een scheiding kunt u te maken krijgen met een alimentatieverplichting voor uw ex-partner. De 

partneralimentatie eindigt in principe na twaalf jaar. Als de scheiding vóór 1 juli 1994 heeft 

plaatsgevonden, dan geldt er geen wettelijke termijn en bestaat de kans dat er oneindige alimentatie is 

toegezegd. Heeft het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd en zijn er geen kinderen in het spel? Dan is 

de duur van de alimentatie maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk. 

 

De Wet herziening partneralimentatie zorgt ervoor dat een ex-partner vanaf 1 januari 2020 alleen maar 

partneralimentatie hoeft te betalen over de periode tot de helft van de duur van het huwelijk met een 

maximum van vijf jaar. Er zijn verder wel enkele uitzonderingen op deze hoofdregel: 

 Bij huwelijken langer dan vijftien jaar en als de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar de AOW-

gerechtigde leeftijd bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal tien jaar. 

 Alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd, 

hebben recht op tien jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt na zeven jaar. 

 Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur 

van de partneralimentatie maximaal twaalf jaar. 

 

De nieuwe regels gelden niet voor nu lopende alimentatieverplichtingen. Deze blijven doorlopen 

conform de partneralimentatieregels die vóór 1 januari 2020 gelden. 

 

13. Brexit 2020 

 

Oorspronkelijk zouden de Britten op 29 maart 2019 afscheid nemen van de Europese Unie, toen werd 

het 31 oktober, maar inmiddels is er uitstel tot uiterlijk 31 januari 2020. Hoewel nog altijd onzeker is 

hoe de scheiding er exact uit zal zien, is het handig om snel te kunnen schakelen als er meer 

duidelijkheid is. Het is dus zoeken naar knelpunten binnen uw onderneming. De Brexit kan onder 

meer impact hebben op: 

 het verkeer van werknemers, goederen en diensten; 

 douanetarieven; 

 fiscale regelingen, zoals de artikel 23-vergunning en de verleggingsregeling in de BTW; 

 de opslag van persoonsgegevens in het Verenigd Koninkrijk; 

 bepalingen in contracten met klanten en leveranciers; 

 het werken met buitenlandse werknemers en de salarisadministratie; 

 de bescherming van merken en octrooien. 
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De overheid en belangenorganisaties hebben een hele reeks hulplijnen opgetuigd voor ondernemers 

die zich nu al willen voorbereiden op de Brexit. Zo laat de Brexit Impact Scan van de Rijksoverheid 

zien welke invloed de maatregelen hebben op uw bedrijfsvoering en geeft u adviezen. Op 

Checkjebrexit.nl kunt u virtueel goederen transporteren van en naar het Verenigd Koninkrijk, en zo 

checken of alles op orde is of dat er nog gaten in uw voorbereiding zitten. Advieskosten kunt u 

mogelijk deels terugkrijgen via speciale Brexit-vouchers. 

 

 

Ons inziens zijn bovenstaande punten de belangrijkste wijzigingen voor 2020.  

 

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 2020 toe te wensen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
M.L.A. Huysmans   A.A.M.M. Goorden 

 

Accountantskantoor 

Goorden & Huysmans 

Moerdijk 

 


