
Het belastingplan 2020 en voorgenomen wijzingen 
 
De lasten voor burgers worden de komende jaren verlaagd. Daartoe worden tarieven in de loon- en 
inkomstenbelasting flink verlaagd. Als gevolg van deze tariefaanpassingen ontstaat er vanaf 2020 ( in 
plaats van 2021) een tweeschijvenstelsel met een tarief van 37,05 procent tot een box 1-inkomen 
van € 68.507 en een tarief van 49,50 procent over het meerdere.  

De voorgestelde wijzigingen hebben de volgende effecten op de tarieven van de inkomstenbelasting 
en de loonbelasting: 

 Schijfgrenzen 2020 2019 

Einde eerste schijf € 20.711 € 20.384 

Einde tweede schijf (geboren vóór 1 januari 1946) € 35.375 € 34.817 

Einde tweede schijf (geboren na 1 januari 1946) € 34.712 € 34.300 

Einde derde schijf € 68.507 € 68.507 

  

Gecombineerde tarieven IB/LB en premies  
volksverzekeringen 

2020 2019 

Tarief eerste schijf (onder AOW-leeftijd) 37,35% 36,65% 

Tarief eerste schijf (boven AOW-leeftijd) 19,45% 18,75% 

Tarief tweede schijf (onder AOW-leeftijd) 37,35% 38,10% 

Tarief tweede schijf (boven AOW-leeftijd) 19,45% 20,20% 

Tarief derde schijf 37,35% 38,10% 

Tarief vierde schijf 49,50% 51,75% 

 

Vennootschapsbelasting 
 

Tarieftabel nieuw 2019 2020 2021 

Belastbaar bedrag 
tot € 200.000 

 
19,0% 

 
16,5% 

 
15,0% 

Belastbaar bedrag 
vanaf € 200.000 

 
25,0% 

 
25,0% 

 
21,7% 

Het belastingtarief op winst uit aanmerkelijk belang gaat van 25% naar 26,25% in 2020.  
In 2021 wordt het tarief 26,90%. 



Algemene heffingskorting 
De algemene heffingskorting wordt stapsgewijs verhoogd en bouwt vanaf een inkomen van 20.711 
euro stapsgewijs sneller af. De maximale algemene heffingskorting bedraagt in 2020 2.711 euro en in 
2021 2.801 euro (in 2019 2.477 euro).  
 
Arbeidskorting 
De arbeidskorting wordt vanaf 2020 in drie stappen verhoogd. Hiervan profiteren zowel 
zelfstandigen als werknemers. De maximale arbeidskorting bedraagt in 2020 3.819 euro (in 2019 
3.399 euro). 

Werkkostenregeling 
De vrije ruimte wordt vanaf 2020 berekend door middel van een tweeschijvenstelsel. De eerste schijf 
bestaat uit een vrije ruimte ter hoogte van 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000. De 
tweede schijf wordt berekend door 1,2% van het restant van de fiscale loonsom te nemen. De twee 
schijven bij elkaar opgeteld vormen het totaal aan vrije ruimte.  

Korting geven op producten uit eigen bedrijf 
Werkgevers mogen werknemers 20% korting geven op producten uit het eigen bedrijf, met een 
maximum van € 500 per jaar per werknemer. De Belastingdienst bepaalt de waarde van deze 
producten voortaan aan de hand van de gebruikelijke verkoop- of winkelwaarde, inclusief btw. 

Zelfstandigenaftrek omlaag 
De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 jaarlijks lager, totdat deze in 2028 uitkomt op € 5.000. 
 
Bijtelling van elektrische auto's gaat omhoog 

Als u een 'auto van de zaak' ook privé gebruikt, betaalt u hierover belasting: de zogenaamde 
bijtelling. Vanaf 1 januari 2020 gaat de bijtelling voor volledig elektrische leaseauto's stapsgewijs 
omhoog. In 2020 stijgt de bijtelling van 4% naar 8% over de catalogusprijs van de auto. Is de 
catalogusprijs hoger dan € 45.000? Dan geldt vanaf € 45.000 22% bijtelling. Nu is dit nog vanaf 
€ 50.000. In de jaren erna gaat het bijtellingspercentage verder omhoog. 

Motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto's 
Als u een elektrische auto  heeft, dan hoeft u hiervoor op dit moment geen motorrijtuigenbelasting 
te betalen. Dit voordeel wordt verlengd tot 2025. Vanaf dat jaar gaat u wel motorrijtuigenbelasting 
betalen. In 2025 betaalt u echter maar een kwart van de motorrijtuigenbelasting . Vanaf 2026 betaalt 
u als bezitter van een elektrische auto de volledige motorrijtuigenbelasting . 
 

Motorrijtuigenbelasting omhoog voor ondernemer met bestelauto op benzine of diesel 
Ondernemers die een bestelauto hebben die op benzine of diesel rijdt, gaan de komende jaren iets 
meer motorrijtuigenbelasting betalen. Voor volledig elektrische bestelauto's hoeft nog steeds geen  
motorrijtuigenbelasting te worden betaald. 

Eigen woning 
Momenteel geldt al een afbouwtraject voor de hypotheekrenteaftrek, maar dit wordt nu versneld 
uitgevoerd. Voor de andere aftrekposten in box 1 die door de tariefmaatregel worden getroffen (de 
ondernemersaftrek, MKB-winstvrijstelling, en persoonsgebonden aftrek) neemt het afbouwtraject 
vanaf 2020 een aanvang. 



In 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verder afgebouwd als het inkomen meer is dan 
€ 68.507. 
 Hieronder de voorgestelde aanpassingen samengevat. 

Jaar 2020 2021 2022 2023   

Maximaal aftrektarief 
eigen woning 

46,0% 43,0% 40,0% 37,05%   

Maximaal aftrektarief 
overige aftrekposten 

46,0% 43,0% 40,0% 37,05%   

Het aftrektarief van ondernemersaftrek ( is een bedrag dat u aftrekt van uw winst, zodat u minder 

belasting betaalt) volgt vanaf 2020 het afbouwtraject van de hypotheekrenteaftrek.  

De ondernemersaftrek bestaat o.a. uit de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek, de aftrek voor 

speur- en ontwikkelingswerk, en de stakingsaftrek. 
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