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1. Vennootschapsbelasting

 Stapsgewijze verlaging 

tarieven naar 16% / 22,25% in 

2021

 Afschrijving op gebouwen in 

eigen gebruik in de Vpb alleen 

nog mogelijk tot 100% van de 

WOZ-waarde

 Afschaffing renteaftrek 

beperkingen voor bovenmatige 

deelnemingsrente en 

bovenmatige overnamerente 

 Afschaffing beperking van de 

verrekening van 

houdsterverliezen 

 Afschaffing wettelijke fiscale 

aftrek van de vergoeding op 

aanvullend tier 1 

kapitaalinstrumenten (coco’s) 

 Afdrachtvermindering in de 

dividendbelasting voor de fbi’s

vervalt

 Fbi’s mogen niet meer direct 

in Nederlands vastgoed 

beleggen

2. Inkomsten- en 

vennootschapsbelasting

 Termijn voorwaartse 

verliesverrekening in box 2 en 

de Vpb van 9 naar 6 jaar

 Milieu-investeringsaftrek en 

willekeurige afschrijving op 

milieubedrijfsmiddelen 

voortgezet; energie-

investeringsaftrek ook, maar 

met verlaagd aftrekpercentage 

van 54,4 naar 45

3. Inkomstenbelasting

 Invoering ‘vlaktax’ 

 Vanaf 2020 minder voordeel 

van aftrekposten zoals 

hypotheekrente, alimentatie en 

giften

 Schuld dga aan eigen bv         

> € 500.000 belast in box 2

 Box 2 tarief stapsgewijs 

omhoog naar 26,9% in 2021

 Expats met 30%-regeling ook 

sneller uit regeling partiële  

buitenlandse belastingplicht

 Rijksmonumenten: vanaf 2019 

alleen nog subsidie voor 

onderhoud (ipv aftrek)

 Lagere conserverende 

aanslagen bij emigratie naar 

een land dat het alleenrecht 

heeft om te heffen over 

pensioen- en lijfrenteinkomen

4. Loonheffingen

 Looptijd 30%-regeling verkort 

van 8 naar 5 jaar

 Vrijwilligersvergoeding van      

€ 1.500 naar € 1.700

 Introductie bijtelling privé-

gebruik fiets van 7% per 2020

 Uitwerking maatregelen ter 

vervanging van de Wet DBA in 

2019

5. Bronheffingen

 Huidige dividendbelasting met 

ingang van 1 januari 2020 

afgeschaft

 Invoering bronheffing op 

dividenden (per 2020) en 

interest en royalty’s (2021) aan 

gelieerde lichamen in 

laagbelastende jurisdicties en 

in misbruiksituaties

6. Btw

 Lage btw-tarief van 6 naar 9%

 Modernisering 

kleineondernemersregeling

 Uitbreiding btw-sportvrijstelling

 Implementatie btw-E-

commercerichtlijn

Hoofdlijnen Belastingplan 2019
Het is weer Prinsjesdag 

geweest. Het kabinet heeft 

het Belastingplan met de 

fiscale maatregelen voor 

2019 bij de Tweede Kamer 

ingediend. Hier treft u een 

overzicht aan van de 

maatregelen uit het 

Belastingplan.
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7. Formeelrechtelijke 

wijzigingen

 Mogelijke fiscale 

aansprakelijkheden bij profijt 

van een onverplichte 

(rechts)handeling

 Ontvanger kan onder 

omstandigheden tot hoger 

bedrag verhaal nemen bij 

zuiver aanvaarden van een 

nalatenschap

 Aanpassing regeling 

belastingrente

 Alternatieve bekendmaking 

belastingaanslagen bij 

(vermoedelijk) ontbonden 

rechtspersonen

 Uitbreiding informatieplicht 

naar potentieel 

aansprakelijken

 Verlenging evaluatietermijn 

verruimd overtredersbegrip

8. Varia Belastingplan

Fiscale 

vergroeningsmaatregelen:

 Aanbrengen schuif in de 

energiebelasting van 

elektriciteit naar gas

 Verlaging belasting-

vermindering in de 

energiebelasting van € 308 

naar € 257

 Verhoging tarief afvalstoffen-

belasting voor storten en 

verbranden van afvalstoffen

 Afschaffen BPM-teruggave 

voor taxi’s

 Vermindering van de 

verhuurderheffing voor 

verduurzaming van 

huurwoningen

 Aanpassing tarieven Wet 

belasting zware 

motorrijtuigen (BZM) 

Kansspelbelasting

 Gelijke behandeling 

landgebonden

sportweddenschappen en 

sportweddenschappen op 

afstand

 MRB-toeslag voor 

vervuilende dieselauto’s 

treedt op nader te bepalen 

tijdstip in werking in        

plaats van 1 januari 2019

Implementatie Eerste 

Europese richtlijn ter 

bestrijding van 

belastingontwijking (ATAD1): 

 Earningsstrippingsmaatregel: 

Per 2019 wordt een 

generieke 

renteaftrekbeperking 

ingevoerd die renteaftrek 

beperkt tot 30% van de 

fiscale EBITDA (of € 1 

miljoen, als dat hoger is)

 Thincapregel: Eerder voor 

2020 aangekondigde 

minimumkapitaalregel voor 

banken en verzekeraars 

wordt naar verwachting 

opgenomen in een in 2019 in 

te dienen wetsvoorstel

 CFC-maatregel: Heffing      

over passief inkomen van      

CFC’s in laagbelaste juris-

dicties (<7%) of landen op de 

EU zwarte lijst, tenzij CFC 

wezenlijk economische 

activiteit uitoefent

 Algemene antimisbruik-

bepaling: GAAR al in 

jurisprudentie ontwikkeld 

(leerstuk fraus legis)

 Exitheffing: betalingstermijn 

voor de vennootschaps-

belasting van 10 naar 5 jaar, 

minder zekerheden vereist

Hoofdlijnen Belastingplan 2019 (vervolg)
Het is weer 

Prinsjesdag geweest. 

Het kabinet heeft het 

Belastingplan met de 

fiscale maatregelen 

voor 2019 bij de 

Tweede Kamer 

ingediend. Hier treft u 

een overzicht aan van 

de maatregelen uit het 

Belastingplan.
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Kijk voor meer 

informatie over het 

Belastingplan 2019 

op www.meijburg.nl


