
Het belastingplan 2019 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 2021 een 
tweeschijvenstelsel met een tarief van 37,05 procent tot een box 1-inkomen van € 68.507 en een tarief van 49,5 
procent over het meerdere.  

De wijzigingen voor 2019 hieronder samengevat. 

Schijfgrenzen 2019 2018 

Einde eerste schijf € 20.384 € 20.142 

Einde tweede schijf (geboren vóór 1 januari 1946) € 34.817 € 34.404 

Einde tweede schijf (geboren na 1 januari 1946) € 34.300 € 33.994 

Einde derde schijf € 68.507 € 68.507 

  

Gecombineerde tarieven IB en premies volksverzekeringen 2019 2018 

Tarief eerste schijf  36,65% 36,55% 

Tarief eerste schijf (vanaf AOW-leeftijd) 18,75% 18,65% 

Tarief tweede schijf 38,10% 40,85% 

Tarief tweede schijf (vanaf AOW-leeftijd) 20,20% 22,95% 

Tarief derde schijf 38,10% 40,85% 

Tarief vierde schijf 51,75% 51,95% 

 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. Hieronder de 
voorgestelde aanpassingen samengevat. 

Jaar 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Maximaal aftrektarief eigen 
woning 

49,5% 49,0% 46,0% 43,0% 40,0% 37,05% 

Maximaal aftrektarief 
overige aftrekposten 

51,95% 51,75% 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. 

Het aftrektarief van de MKB-winstvrijstelling wordt afgebouwd tot 51,75 procent. Vanaf 2020 volgt dit aftrektarief 

ook het afbouwtraject van de hypotheekrenteaftrek (van 46 procent in 2020 tot 37,05 procent in 2023). Het 

aftrektarief geldt als het gezamenlijke winstbedrag verminderd met de ondernemersaftrek positief is 

De energie-investeringsaftrek (EIA), de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en de milieu-

investeringsaftrek (MIA) worden voor een periode van vijf jaar verlengd. Wel wordt het aftrekpercentage voor de 

EIA verlaagd van 54,5% naar 45%. 

 

 Loonbelasting 

De waarde van het privévoordeel van een fiets van de zaak wordt vanaf 2020 forfaitair vastgesteld op 7 procent 

van de oorspronkelijke nieuwwaarde van de fiets. De bijtelling geldt als de fiets voor (een deel van het) woon-

werkverkeer ter beschikking staat. 

 

Omzetbelasting 

Verhoging verlaagd btw-tarief naar 9 procent 
 
Het lage btw-tarief gaat waarschijnlijk van 6 naar 9%. Deze verhoging geldt per 1 januari 2019. 
De plannen moeten nog door De Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd worden.. 
Een btw-ondernemer die het verlaagde tarief toepast of tegen het verlaagde tarief inkoopt, zal zich moeten 
voorbereiden op de tariefswijziging. 
De btw-verhoging betekent dat op iedere € 100 ( incl. btw) die mensen aan boodschappen uitgeven er € 2,83 aan 
btw bijkomt. Deze verhoging geldt voor alle producten en diensten waar het verlaagde btw-tarief voor geldt. 

 

DGA 

Voor zover de totale som aan schulden van de directeur-grootaandeelhouder aan de eigen BV meer bedraagt dan  

€ 500.000 en voor zover dit geen eigenwoningschuld is, wordt deze vanaf 2022 belast in box 2 als dividenduitkering 

(gaat per 2022 waarschijnlijk in werking treden).  

Er komt een overgangsmaatregel voor leningen die gebruikt zijn om een eigen woning te financieren. Dergelijke 

leningen zijn immers niet gemakkelijk ineens terug te betalen. Heffing zou dan tot een plotselinge stijging van de 

woonlasten kunnen leiden. Hoe de overgangsmaatregel er precies uit gaat zien is nog niet bekend. De 

overgangsregel geldt echter niet voor leningen die zijn aangegaan voor een tweede woning of andere niet-liquide 

beleggingen. 



Het kan gunstig zijn om een schuldpositie nu al af te bouwen, gelet op de verhoging van het box-2-tarief van  

25 % nu naar 26,25% in 2020 en vanaf 2021 26,90%.  

Vennootschapsbelasting 

Het tarief wordt in stappen verlaagd naar 20,5 procent in 2021 (2019: 25 procent). Het lage tarief (2018: belastbare 

winst tot en met 200.000 euro) gaat in stappen omlaag naar 15 procent in 2021 (de tussenstappen zijn niet bekend, 

eerder was dit 19 procent in 2019 en 17,5 procent in 2020). 

Ondernemers die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting mogen voortaan slechts afschrijven op een 

gebouw in eigen gebruik tot de boekwaarde gelijk is aan de WOZ-waarde (dit was 50 procent van de WOZ-waarde). 

Een gebouw dat vóór 1 januari 2019 in gebruik is genomen en waarop nog geen drie jaar is afgeschreven, mag 

alsnog deze drie jaar worden afgeschreven tot 50 procent van de WOZ-waarde. Voor personen met een 

onderneming die wordt belast in de inkomstenbelasting blijft het mogelijk om af te schrijven tot 50 procent van de 

WOZ-waarde. 

 

Auto 

Met ingang van 1 januari 2019 geldt het verlaagde bijtellingspercentage van 4% voor elektrisch aangedreven 
nulemissievoertuigen tot het deel van de catalogusprijs tot en met € 50.000. Voor het deel van de cataloguswaarde 
boven de € 50.000 geldt dan een bijtelling van 22%. Voor nulemissievoertuigen die rijden op waterstof is deze 
begrenzing niet van toepassing en blijft de bijtelling 4%. 

Box 3 

Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd tot 30.360 euro per persoon. Het forfaitaire rendement van de 

vermogensschijven wijzigt naar 1,94 % (30.360 - 102.010 euro), 4,45 % (102.010 - 1.020.096 euro) en 5,60 % (meer 

dan 1.020.096 euro). 
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