Top 10 voorstellen en wijzigingen Belastingplan 2020
Welke fiscale voorstellen en wijzigingen zijn er op de derde dinsdag in september 2019 uit
het koffertje van de minister van Financiën Hoekstra gekomen? Wij zetten kort de tien
belangrijkste fiscale voorstellen en wijzigingen voor u op een rij.
1. Invoering tweeschijvenstelsel al in 2020
Voor mensen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd gelden vanaf 2020 nog maar twee in
plaats van vier belastingschijven in de inkomstenbelasting. Het basistarief van 37,35% geldt
dan tot een inkomen van á 68.507. Daarna geldt het toptarief van 49,5%.
Voor AOW-gerechtigden is er een aangepast basistarief van 19,45% tot een inkomen van
ongeveer á 35.000. Daarnaast is tot een inkomen van á 68.507 het tarief van 37,35% van
toepassing en geldt daarna het toptarief van 49,5%.
De belastingheffing op inkomen gaat door de invoering van het tweeschijvenstelsel
ongeveer met 2% omlaag.
2. Toptarief vennootschapsbelasting blijft 25% in 2020
In tegenstelling tot eerdere afspraken blijft het toptarief in de vennootschapsbelasting 25%.
Dit tarief voor resultaten boven de á 200.000 daalt in 2021 wel naar 21,7%.
Per 1 januari 2020 bedraagt het laagste vennootschapsbelastingtarief 16,5%. In 2021 gaat dit
tarief voor een belastbaar bedrag tot á 200.000 verder omlaag naar 15%.
3. Arbeidskorting sneller verhoogd en zelfstandigenaftrek sneller verlaagd
Vooruitlopend op voorstellen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt wordt de
arbeidskorting sneller verhoogd en de zelfstandigenaftrek sneller verlaagd. In 2020 bedraagt
de maximale arbeidskorting á 3.819 (á 3.399 in 2019) en de maximale zelfstandigenaftrek á
7.030 (á 7.280 in 2019). De zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd naar maximaal á 5.000 in
2028.
4. Vier wijzigingen in de werkkostenregeling
Naar aanleiding van de evaluatie van de werkkostenregeling (WKR) worden per 1 januari
2020 vier aanpassingen voorgesteld.
1. Een verhoging van de vrije ruimte naar 1,7% van de totale loonsom tot en met á 400.000.
2. De vergoeding van de kosten van een verklaring omtrent gedrag wordt gericht
vrijgesteld.
3. De eindheffing WKR mag in het tweede aangiftetijdvak worden aangegeven in plaats van
in het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar.
4. De waarde van producten uit het eigen bedrijf wordt gesteld op de waarde in het
economische verkeer.
5.
5. Verlaging btw-tarief voor elektronische uitgaven
Per 1 januari 2020 wordt het tarief voor elektronische uitgaven van boeken, educatieve
informatie, dagbladen, weekbladen, tijdschriften en andere ten minste driemaal per jaar
periodiek verschijnende uitgaven verlaagd van 21% naar 9%.
Daarnaast wordt ook de toegang tot nieuwswebsites, zoals die van dagbladen, weekbladen
en tijdschriften onder het lage tarief gebracht. Voorwaarde is wel dat de inhoud niet
uitsluitend of hoofdzakelijk bestaat uit reclamemateriaal, video-inhoud of beluisterbare
muziek.
6. Verhoging overdrachtsbelasting voor niet-woningen naar 7%
Per 1 januari 2021 stijgt de overdrachtsbelasting op niet-woningen, met 1% naar 7%. Denk
hierbij aan bedrijfsgebouwen, hotels en pensions, bedrijfsruimten en grond die bestemd is
voor woningbouw. De overdrachtsbelasting voor woningen blijft 2%.

7. Verhoging bijtelling privégebruik voor elektrische auto’s
Per 1 januari 2020 stijgt de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s naar 8%
(2019 4%) over maximaal á 45.000. Is de cataloguswaarde hoger dan á 45.000? Dan is over het
bedrag daarboven de normale bijtelling van 22% van toepassing.
In 2021 wordt de bijtelling 12% over maximaal á 40.000. Bij een cataloguswaarde hoger dan á
40.000 is de bijtelling over het bedrag daarboven 22%. In 2022, 2023 en 2024 bedraagt de
bijtelling 16% over á 40.000, en in 2025 17% over á 40.000. Uiteindelijk is in 2026 de bijtelling
voor elektrische auto’s ook 22%.
8. Invoering bronbelasting in 2021
Per 1 januari 2021 wordt er bronbelasting ingevoerd op rente en royalty’s. Het tarief wordt
gekoppeld aan het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting, dat in 2021 21,7%
bedraagt.
9. Afschaffing betalingskorting vennootschapsbelasting in 2021
Met ingang van 1 januari 2021 wordt de betalingskorting voor de vennootschapsbelasting
afgeschaft. Vennootschappen die de aanslag vennootschapsbelasting in één keer
vooruitbetalen krijgen vanaf dat moment geen korting meer.
10. Afschaffing scholingsaftrek
Er wordt voorgesteld om de aftrek van scholingskosten in de inkomstenbelasting af te
schaffen. De scholingsaftrek wordt daarbij vervangen door de subsidieregeling STAP-budget
(leer- en ontwikkelbudget voor het stimuleren van de arbeidsmarktpositie) voor personen
met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. De nadere invulling van de
subsidieregeling STAP-budget is nog niet bekend. Daarom wordt de scholingsaftrek nog
niet in 2020 afgeschaft.
Wat miste er in het koffertje van Hoekstra?
Naast deze top tien van belangrijkste wijzigingen uit het Belastingplan 2020, ontbraken er
ook diverse wetsvoorstellen. Bijvoorbeeld voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt om
de huidige wet DBA te vervangen, en een voorstel voor de aangekondigde aanpassing van
de belastingheffing in box 3. Ook een wetsvoorstel met betrekking tot excessieve leningen
van de aandeelhouder bij de vennootschap, in de volksmond de dga-taks geheten, volgt in
het vierde kwartaal.

