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Actualiteiten 2019 

Belastingen 

Investeringsaftrek EIA en MIA 

Per 1 januari 2019  veranderd de Energie-investeringsaftrek (EIA) van 54.5% naar 45%. Naar 
aanleiding van de positieve resultaten wil het kabinet de regeling tot 2024 continueren, 
maar dan wel een verlaging in percentage. Net zo als de EIA wordt het Milieu-
investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen voortgezet 
tot 2024. 

 

BTW Laag tarief 

Het kabinet gaat het laag tarief verhogen van 6% naar 9%. Deze verhoging van het laag tarief 
geldt vanaf 1 januari 2019. Het nieuwe tarief heeft gevolgen voor: 

• Administratie 

• Facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang 
 

Vennootschapsbelasting 

 

 Ontwikkeling vennootschapsbelasting 
(VPB) 

2018 2019 2020 2021 

Winsten tot € 200.000 20% 19% 17,5% 16% 

Winsten > € 200.000 25% 24,3% 23,9% 22,25% 

 

Het kabinet verlaagt stapsgewijs het tarief van de vennootschapsbelasting. Dit gebeurt in 

drie jaarlijkse stappen.  

 

Verliescompensatie: Carry back & Carry forward 

Fiscale verliezen mogen in de vennootschapsbelasting worden verrekend met belastbare 

winsten van het voorgaande jaar (Carry back) en de negen volgende jaren (Carry forward). 



 

Vanaf 2019 kan je verliezen maximaal zes jaar vooruit verrekenen met de winst. Nu is de 

verliesverrekening vennootschapsbelasting negen jaar. Lijdt het bedrijf verlies in 2018? Dan 

mag je dat nog verrekenen tot 2027. Lijdt het bedrijf verlies in 2019? Dan kan je dat dus 

korter verrekenen tot 2025. Verlies in 2020 mag je verrekenen tot 2026 en zo verder.  

 

Box 2 Aanmerkelijk belang  

 IB box 2 

2018 25% 

2019 25% 

2020 26.25% 

2021 26,90% 

 

Het box 2-tarief geldt voor uitgedeelde winst van de bv, dividend en opgepotte winst bij 

verkoop van de bv.   

 

Voorkom Belastingrente 

De Belastingdienst rekent met betrekking tot de aanslag vennootschapsbelasting 2018 vanaf 1 juli 

2019 een rente van 8%. Voorkom deze rente en lever de administratie tijdig in! 

 

Giften 

Niet iedereen maar vele mensen doen giften in een bepaald jaar die niet of niet in zijn geheel 

aftrekbaar is, omdat er drempelbedragen gelden voor giften. Er gelden overigens ook voorwaarden 

voor giften met betrekking tot de juridische structuur, doel en wel of geen ANBI status. Als u giften 

geeft aan een instelling met een goed doel dan doet u er goed aan om een overeenkomst af te 

sluiten voor periodieke giften, waarmee uw giften dan niet onderhevig zijn aan grensbedragen. 

De overeenkomst kunt u vinden op de website van de belastingdienst: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_e

n_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften  

Voor hoge inkomens komt wel een beperking van de giftenaftrek met ingang van 2019. De 

giftenaftrek wordt afgebouwd van 64,9%/51,95% in 2018 tot 46,3%/37,05% in 2023 voor 

respectievelijk culturele instellingen ANBI’s en andere ANBI’s. Hieronder volgt een overzicht: 

Giftenaftrek bij inkomen vanaf € 68.500: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften


 

Jaar Culturele instelling ANBI's Andere ANBI's 

2018 64,90% 51,95% 

2019 64,70% 51,75% 

2020 57,50% 46% 

2021 53,80% 43% 

2022 50% 40% 

2023 46,30% 37,05% 

 

 

Monumentale panden 

Vanaf 2019 is het niet meer mogelijk op onderhoudskosten voor monumentale panden als 

persoonlijke aftrekpost op te geven. Daarvoor in de plaats dient er een subsidie te worden 

aangevraagd voor de onderhoudskosten van monumentale panden. De verschillen ten opzichte van 

oude regeling zijn tweeledig: 

1. De subsidie is alleen bestemd voor kosten die het monumentaal pand onderhouden en 

worden dus niet verstrekt voor zaken die de woonfunctie in stand houden zoals kosten die 

verband houden met onderhoud of reparatie van verwarming, elektra of sanitair. 

2. Voor een subsidieaanvraag dient meer administratieve handelingen te worden verricht, 

omdat er te allen tijde bewijsstukken moeten worden opgestuurd. Nu is dat alleen het geval 

bij een onderzoek of een vragenbrief van de belastingdienst. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Toeslagen 

De vermogensgrens voor toeslagen wijzigt met ingang van 1 januari 2019. Hieronder de 

vermogensgrenzen die gelden voor het jaar 2019. 

Vermogensgrenzen 2019 

  Geen toeslagpartner Toeslagpartners 

Huurtoeslag € 30.360 € 60.720 

Zorgtoeslag € 114.776 € 145.136 

Kindgebonden budget € 114.776 € 145.136 

 

 

Schenkbelasting 

Verhoogde vrijstelling 
De eenmalige verhoogde vrijstelling voor de eigen woning is voor het jaar 2019 vastgesteld op  

€ 102.010. Deze schenking moet in 2019 worden gebruikt voor de volgende zaken verband houdende 

met de eigen woning: 

1. Aankoop of verbouwing van een eigen woning. 

2. Afkoop van erfpacht, opstal, beklemming ten aanzien van de eigen woning. 

3. Aflossing van de eigenwoningschuld of restschuld die is ontstaan door de verkoop van een 

eigen woning van de ontvanger van de gift. 

Wijzigingen verhoogde vrijstelling ten opzichte van de oude regeling 
- Schenking is niet beperkt tot schenkingen van ouders aan kinderen. 

- Leeftijd van de ontvanger is tussen de 18 en 40 jaar of in elk geval de partner van de 

ontvanger. 

- Het bedrag van de verhoogde vrijstelling mag onder voorwaarden verspreid over drie 

achtereenvolgende kalenderjaren worden benut. 

- De schenking mag in drie jaarlijkse termijnen worden voldaan, de laatste termijn moet dan in 

ieder geval voor de 40ste van de ontvanger worden gedaan. 

Tarieven schenkbelasting 2019 
De tarieven zijn ongewijzigd, maar de grensbedragen zijn wel gewijzigd, hieronder een overzicht. 



 

Waarde 

schenking 2018 

partner en (pleeg- of 

stief)kinderen betalen over 

de waarde 

kleinkinderen en 

verdere afstammelingen 

betalen over de waarde 

overige personen 

betalen over de 

waarde 

€ 0 - € 124.727 10%  18%  30% 

€ 124.727 en 

meer 

20%  36%  40% 

 

Vrijstellingen schenkbelasting 
De grensbedragen voor vrijgesteld schenken zijn eveneens gewijzigd hieronder een overzicht.  

 

Grensbedragen  

vrijstellingen 
Relatie schenker / ontvanger: 

€ 5.428 Kinderen 

€ 26.040 Kinderen 18 – 40 jaar (bestedingsvrij) 

€ 54.246 Kinderen 18 – 40 jaar (studie) 

€ 102.010 Kinderen 18 – 40 jaar (eigen woning) 

€ 102.010 Anderen dan de eigen kinderen 18 – 40 jaar (eigen woning) 

€ 2.173 Anderen dan de eigen kinderen (zoals overige familie, kennissen of vrienden)  

 

De grensbedragen voor erven zijn eveneens gewijzigd hieronder een overzicht.  

Grensbedragen  

vrijstellingen 
Relatie schenker / ontvanger: 

€ 650.913 Partner (partner: gehuwd, geregistreerd danwel ongehuwd) 

€ 20.616 Kinderen en kleinkinderen 



 

€ 61.840 Ingeval van invalide kinderen 

€ 48.821 Ouders 

€ 2.173 Anderen dan de hierboven opgesomde 

 

 

Overige van belang zijnde actualiteiten 

Cybercrime: 

In 2019 gaat de overheid flink investeren in de aanpak voor een digitaal weerbaar 

Nederland. De grootte en de ernst van de dreigingen van cybercrime zijn nog altijd 

aanzienlijk. Het gaat om de aanpak van: 

• digitale diefstal 

• afpersing 

• fraude 

• het platleggen van websites 

• bedrijfsspionage 

 

Hiervoor kiest de overheid voor een integrale aanpak in samenwerking met bedrijven, 

burgers en maatschappelijke organisaties. Deze aanpak van cybercrime start in 2019. De 

aanpak richt zich voor cybercrime op: 

• voorkomen 

• opsporing 

• slachtofferhulp 

• onderzoek 

• makkelijker maken van aangifte 

Partnerverlof 

Mannelijke werknemers kregen voorheen 2 dagen betaald verlof en 3 dagen onbetaald. 

Vanaf 1 januari 2019 wordt het uitgebreid naar 5 dagen betaald verlof.  

 



 

Zonnepanelen op woon-bedrijfspand 

Heeft u in het huidige jaar zonnepanelen geplaatst op u woon-bedrijfspand, dan kunt u meer btw 

terugvragen. Als de zonnepanelen daadwerkelijk ook zakelijk wordt verbruikt kunt u als ondernemer 

de btw terugvragen. Mogelijk komt het ook in aanmerking voor energie-investeringsaftrek. En 

allerlaatste mag je ook een deel van het dak waarop de zonnepanelen geplaatst zijn tot 

ondernemingsvermogen rekenen. Ook voor dit deel kunt u btw terugvragen. 

Beperking afschrijving gebouwen 

Afschrijving op gebouwen in eigen gebruik in de vennootschapsbelasting wordt per 1 januari 2019 

beperkt tot 100% van de WOZ-waarde, in plaats van 50% zoals dat tot 2019 het geval was. 

Daarentegen komt er wel een overgangsmaatregel. Volgens deze maatregel mag drie jaar volgens 

het oude regime worden afgeschreven, als het gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik is genomen en 

er als er nog geen drie jaar is afgeschreven. De beperking betekent dat een gebouw in eigen gebruik 

duurder wordt ten opzichte van een huurpand. 

 

Toekomstgerichte Onderwerpen 

Elektrische Auto’s 

Staat u op het punt om een elektrische auto aan te schaffen? Wij adviseren om dan even te 
wachten, het kan zijn dat je de verkeerde timing hebt gekozen. Het kabinet wil namelijk de 
aanschaf van nieuwe elektrische auto’s subsidiëren met € 6.000 in 2021. De subsidie moet 
gaan gelden voor nieuwe elektrische auto’s die voor privégebruik worden aangewend.  
Een ander maatregel om elektrische rijden te stimuleren is dat het tot 2025 vrijgesteld blijft 
van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen en van motorvoertuigenbelasting. 
Deze laatste vrijstelling geld eveneens voor tweedehands auto’s. Zakelijke rijders komen ook 
in aanmerking voor een aanschafsubsidie, deze bedraagt € 3.430 in 2021.  

Modernisering Kleineondernemingsregeling (KOR) 

De kleineondernemingsregeling (KOR) verandert per 1 januari 2020.  Btw-ondernemers die 
in Nederland wonen, zijn gevestigd of in Nederland een vaste inrichting hebben, kunnen 
voor een btw-vrijstelling kiezen. Hierbij geldt wel dat de omzet in een kalanderjaar niet 
hoger mag zijn dan € 20.000. Anders dan de huidige KOR kunnen nu ook rechtspersonen 
deze nieuwe regeling gebruiken. Gevolg daarvan is dat er geen btw mag worden berekend 
op de uitgaande prestaties. Daar staat wel tegenover dat er ook geen voorbelasting mag 
worden afgetrokken. 


