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1. Vennootschapsbelasting

 Opstaptarief in de 

vennootschapsbelasting (tot 

en met € 200.000) naar 16,5% 

in 2020 en naar 15% in 2021.

 Reguliere tarief in de 

vennootschapsbelasting (> €

200.000) gaat minder (snel) 

omlaag; blijft 25% in 2020 en 

gaat naar 21,7% in 2021.

 Introductie 

renteaftrekbeperking 

(minimumkapitaalregel) voor 

banken en verzekeraars per    

1 januari 2020.

 Verruiming vrijstellingen 

overheidsondernemingen.

 Introductie mogelijkheid tot 

herziening 

earningsstrippingbeschikking.

 Voornemens voor 2021:

- Effectief tarief 

innovatiebox van 7% 

naar 9%.

- Beperking liquidatie- en 

stakingsverliesregeling 

(onder meer geen 

aftrekbaar verlies op 

deelnemingen en vaste 

inrichtingen buiten de 

EU/EER).

- Afschaffing betalings-

korting (nu toegekend bij 

tijdige betaling ineens).

2. Inkomsten-, loon- en 

vennootschapsbelasting

 Definitie vaste inrichting gaat 

in vervolg op het MLI 

aansluiten bij relevant 

belastingverdrag. 

3. Inkomstenbelasting

 De zelfstandigenaftrek wordt 

per 2020 met acht stappen van 

€ 250 en één stap van € 280 

verlaagd naar € 5.000 in 2028.

 Geen afrekening ultimo 2020 

over hybride saldolijfrenten en 

bepaalde buitenlandse 

pensioenen; voor zuivere 

saldolijfrenten eindigt het 

overgangsrecht wel.

 Aftrek scholingsuitgaven na 

2020 vervangen door 

subsidieregeling.

 Invoering tweeschijvenstelsel 

wordt vervroegd, waardoor het 

toptarief in 2020 al uitkomt op 

49,5%.

4. Loonheffingen

 Werkkostenregeling:

- Vrije ruimte 1,7% voor 

loonsom tot € 400.000.

- Afrekenen in tweede 

tijdvak nieuwe jaar.

- Aankoop producten uit 

eigen bedrijf op basis van 

waarde economische 

verkeer.

- Nieuwe gerichte 

vrijstelling voor verklaring 

omtrent gedrag.

 Bijtellingspercentage 

nulemissieauto’s van 4% naar 

8%, tot maximum 

catalogusprijs € 45.000.

 S&O-verklaring, aantal 

aanvraagmomenten per 

kalenderjaar van drie naar vier.

 Uiterlijk indienen aanvraag dag 

voor aanvang S&O-

werkzaamheden. Let op: voor 

aanvang januari is dit uiterlijk 

20 december.

5. Bronheffingen

 Vanaf 2021 wordt een 

bronbelasting van 21,7% 

geheven over rente en 

royalty’s aan in laagbelastende

landen gevestigde 

groepslichamen. 

 Substance-eisen in 

inhoudingsvrijstelling 

dividendbelasting, 

buitenlandse 

aanmerkelijkbelangregeling en 

Controlled Foreign Companies 

(CFC)-regeling niet langer safe 

harbour.

6. Btw

 4 quick fixes btw bij 

internationaal handelsverkeer.

 9% btw op e-books en 

nieuwswebsites.

 Btw-regeling kleine 

ondernemers gemoderniseerd.

Hoofdlijnen Belastingplan 2020
Het is weer Prinsjesdag 

geweest. Het kabinet heeft 

het Belastingplan met de 

fiscale maatregelen voor 

2020 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 

2020 op 

www.meijburg.nl
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7. Formeelrechtelijke 

wijzigingen

 Mogelijkheid voor 

openbaarmaking 

onherroepelijke vergrijpboetes 

die zijn opgelegd aan 

medeplegende 

(belasting)adviseurs. 

 Boetevrij inkeren voor 

aanmerkelijk belang inkomen 

en binnenlands box 3 

inkomen vervalt.

 Keuzemogelijkheid voor 

digitale of papieren berichten 

van de Belastingdienst. 

 Correctie- en 

sanctiebevoegdheden voor 

Belastingdienst bij spontaan 

ingediende aangiften. 

 Regeling belastingrente voor 

vennootschapsbelasting en 

erfbelasting sluit aan bij 

aangiftetermijn.

 Verstrekking gegevens door 

banken aan Belastingdienst 

om betalingen te 

identificeren.

 Kosten van 

bestuursrechtelijke 

dwangsommen niet langer 

aftrekbaar.

8. Fiscale maatregelen 

klimaatakkoord

 Energiebelasting op de schop: 

belasting op aardgas omhoog, 

belasting op elektriciteit 

omlaag en lastenverschuiving 

van huishoudens naar het 

bedrijfsleven.

 Fiscale voordelen emissievrije 

voertuigen en Plug-in Hybride 

elektrische voertuigen MRB 

verlengd.

 Nihiltarief BPM voor 

nulemissieauto’s vervalt pas 

per 1 januari 2025.

 MRB voor bestelauto’s van 

ondernemers omhoog.

 Verhoging tarief 

overdrachtsbelasting voor 

niet-woningen tot 7%, 

waarschijnlijk met ingang van 

1 januari 2021.

9. Varia Belastingplan

 Aanscherping tonnageregeling 

voor tijd- en reischarters, 

vlagvereiste en niet-

vervoerswerkzaamheden.

 BPM-tarieven vanaf 1 juli 

2020 gebaseerd op nieuwe

CO2-testmethode.

 Dieseltoeslag in de BPM niet 

van toepassing op 

benzineauto’s met een 

compressieontsteking.

 Introductie nieuwe 

heffingsvermindering voor 

nieuwbouw in 

schaarstegebieden en 

vrijstelling voor tijdelijke 

huurwoningen in de 

verhuurdersheffing.

 Aanpassingen in 

uitstootregistratie fijnstof en 

fijnstofnorm voor bepaalde 

dieselauto’s (MRB).

 Introductie van vrijstellingen in 

de assurantiebelasting voor 

verzuim- en WGA-

eigenrisicodragersverzekering

en voor brede 

weersverzekeringen.

 De tabaksaccijns wordt 

verhoogd met ingang van 1 

april 2020.

Hoofdlijnen Belastingplan 2020 (vervolg)
Het is weer 

Prinsjesdag geweest. 

Het kabinet heeft het 

Belastingplan met de 

fiscale maatregelen 

voor 2020 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 2020 

op www.meijburg.nl


