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Ondernemer 
 

Stapsgewijs naar twee tariefschijven  
 
De tariefschijven in de loon- en 
inkomstenbelasting worden stapsgewijs 
teruggebracht naar twee schijven in 2021:  
een schijf van 37,05% en een schijf van 49,5%.  
De tweede schijf begint bij een inkomen vanaf  
€ 68.507. Dit beginpunt van de tweede schijf 
wijzigt niet tot en met 2021. In 2019 bedraagt 
het tarief in de tweede schijf 36,65% en in de 
derde schijf 38,10%.  

 
 
Geleidelijke afbouw ondernemersaftrek  
 
De stapsgewijze overgang naar twee 
tariefschijven leidt vanaf 2020 ook tot beperking 
van de ondernemersaftrek voor ondernemers 
met een inkomen in de hoogste belastingschijf. 
Dit zijn de zelfstandigenaftrek, de aftrek speur- 
en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de 
startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, de 
stakings-aftrek, de mkb-winstvrijstelling en de 
tbs-vrijstelling.  
Al deze aftrekposten zijn in 2019 in de tweede 
tariefschijf nog aftrekbaar tegen 51,75%. 
Vervolgens wordt de aftrek verder afgebouwd 
met 3% per jaar, zodat in 2023 al deze 
aftrekposten nog slechts aftrekbaar zijn tegen 
het tarief van de eerste schijf van 37,05%.  
 
 

Minder Energie-investeringsaftrek (EIA) 
 
Het kabinet stelt voor om het aftrekpercentage 
voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) in 
2019 te verlagen van 54,5% naar 45%. De EIA 
is een extra aftrekpost van de investerings-
kosten op de fiscale winst bovenop de 
gebruikelijke afschrijving. U komt hiervoor in 
aanmerking als uw bedrijf investeert in een 
energiezuinig bedrijfsmiddel dat op de 
zogenaamde Energielijst staat. U moet de EIA 
aanvragen binnen drie maanden na het 
verlenen van de investeringsopdracht.  
De EIA wordt voor een periode van 5 jaar 
voortgezet.  
Dit geldt overigens ook voor de milieu-
investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige 
afschrijving milieu-investeringen (Vamil). 
 
Tip 
Investeer nog dit jaar in een energiezuinig 
bedrijfsmiddel en profiteer nog van het hoge 
aftrekpercentage. 
 

Lage btw-tarief van 6% naar 9%? 
 
Het verlaagde btw-tarief gaat omhoog van 6% 
naar 9%. De verhoging maakt echter niet alleen 
de dagelijkse boodschappen duurder, maar ook 
veel diensten. De voorgenomen maatregel 
heeft bovendien niet alleen verstrekkende 
gevolgen voor de portemonnee van burgers, 
maar ook voor u als ondernemer. Als de 
tariefverhoging doorgaat, dan heeft dat de 
nodige impact op uw administratie. Ten eerste 
moet u uw administratieve systemen en 
procedures tijdig (laten) aanpassen, zodat u 
zonder problemen kunt overgaan op het hogere 
tarief. De btw-verhoging is daarnaast 
kostprijsverhogend als u geheel of gedeeltelijk 
btw-vrijgestelde prestaties verricht en u dus in 
zoverre de aan u in rekening gebrachte btw niet 
in aftrek kunt brengen. Wellicht dat u 
investeringen nog naar voren kunt halen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De voorgenomen maatregel heeft bo 
Geen naheffingen 
Staatssecretaris Snel van Financiën heeft 
beloofd dat hij ondernemers niet wil belasten 
met extra administratieve lasten als gevolg van 
deze verhoging. De Belastingdienst zal daarom 
niet naheffen op in 2018 betaalde goederen en 
diensten die pas in 2019 worden geleverd of 
verricht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 
concerten en sportevenementen, maar 
bijvoorbeeld ook om goederen en diensten 
zoals stukadoor- en schilderwerkzaamheden.  
 

Pas uw administratie tijdig aan! 
 
 
 
 

 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/huidig-jaar/2018?query-content=
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Tip 
Hoewel het nog niet zeker is dat de Tweede en 
de Eerste Kamer met de voorgenomen 
verhoging van het verlaagde btw-tarief zullen 
instemmen, is het toch verstandig dat u zich op 
de voorgenomen btw-verhoging voorbereidt als 
u goederen levert of diensten verricht die onder 
het verlaagde btw-tarief vallen. U kunt uw 
administratie en prijzen alvast aanpassen. Ook 
kunt u bij de jaarovergang alvast uw facturen 
aanpassen en bij het opstellen van offertes voor 
2019 al rekening houden met de voorgenomen 
btw-verhoging. 
 

 
 
 
 
Kleineondernemersregeling wordt 
omzetgerelateerde vrijstelling  

 
Onder de huidige kleineondernemersregeling 
(KOR) kunt u extra btw-teruggaaf krijgen als  
u per saldo € 1.883 of minder btw hoeft af te 
dragen. Als u per jaar minder dan € 1.345  
aan btw hoeft af te dragen, komt u ook in 
aanmerking voor ontheffing van de 
administratieve verplichtingen. Vanaf 1 januari 
2020 wordt de KOR omgezet in een facultatieve 
vrijstelling voor kleine ondernemers, waarbij 
dan ook het recht op btw-aftrek vervalt. U kunt 
dan kiezen voor toepassing van de btw-
vrijstelling en ontheffing van administratieve 
verplichtingen als uw omzet minder dan  
€ 20.000 bedraagt. De huidige regeling is alleen 
toegankelijk voor ondernemers/natuurlijk 
personen. De nieuwe regeling wordt ook 
toegankelijk voor rechtspersonen, zoals bv’s, 
stichtingen en verenigingen. Als de Tweede en 
daarna de Eerste Kamer met dit wetsvoorstel 
instemmen kunt u vanaf 1 juni 2019 bij de 
Belastingdienst aangeven of u vanaf 1 januari 
2020 kiest voor de nieuwe KOR.  

Let op 
Bent u een ondernemer die btw-belaste 
prestaties verricht en kunt u vanaf 2020 
gebruikmaken van de nieuwe vrijstellings-
regeling? Het is dan goed om te weten dat  
als u verzoekt om toepassing van de nieuwe 
vrijstellingsregeling, daar de volgende gevolgen 
aan verbonden zijn: 

• moet de KOR minimaal 3 jaar 

toepassen; 

• u kunt de aan u in rekening gebrachte 

btw niet meer in aftrek brengen; 

• u wordt mogelijk deels de btw die u in 

het verleden heeft afgetrokken, weer 

verschuldigd op grond van de 

herzieningsregels. Herziening blijft 

echter achterwege beneden een 

grensbedrag van € 500. 

 

Btw-maatregelen e-commerce 

 
Bent u een kleine ondernemer die via het 
internet in beperkte mate digitale diensten 
verricht voor particulieren in een andere EU-
land? In dat geval komt u volgend jaar mogelijk 
in aanmerking voor een tegemoetkoming in de 
btw-verplichtingen. Kleine ondernemers die 
alleen in Nederland gevestigd zijn en via het 
internet digitale diensten verrichten voor 
particulieren in andere EU-lidstaten mogen 
volgens een nieuw wetsvoorstel vanaf 2019  
in Nederland btw-aangifte doen naar het 
Nederlandse btw-tarief. Daarbij geldt als 
voorwaarde dat de jaaromzet van deze  
diensten niet meer dan € 10.000 bedraagt.  
U mag er ook voor kiezen om btw af te dragen 
in de lidstaat van de particulier naar het daar 
geldende tarief. Vanaf 2021 
worden er meer 
maatregelen ingevoerd in 
het kader van e-commerce. 
Zo wordt dan de  
Mini One Stop Shop-
regeling uitgebreid. 
Daarvoor zal te  
zijner tijd een wetsvoorstel 
worden ingediend. 
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Andere vereenvoudigingsmaatregel 
In 2019 treedt ook nog een andere 
vereenvoudigingsmaatregel in werking. 
Ondernemers die digitale diensten verrichten 
voor particulieren in andere EU-lidstaten met 
een jaaromzet van niet meer dan  
€ 100.000 hoeven dan nog maar één in plaats 
van twee bewijsstukken te overleggen voor het 
vaststellen van de woonplaats van de 
particulier.  

 
 
Compensatieregeling voor gedupeerde 
ondernemers met Bbz-tegemoetkoming  

 
Heeft u in de periode 2014 tot en met 2016 een 
tegemoetkoming ontvangen op basis van het 
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 
omdat u toen (tijdelijk) in financieel zwaar weer 
verkeerde? Dan is het volgende voor u mogelijk 
van belang. U ontving destijds de tegemoet-
koming in de vorm van een lening. Kon u de 
lening echter niet terugbetalen, dan werd de 
lening omgezet in een gift. Deze gift moest u 
echter tot uw toetsingsinkomen rekenen, 
waardoor u achteraf bezien meer toeslagen  
had gekregen dan waarop u recht had.  
De teveel ontvangen toeslagen moest u 
terugbetalen, waardoor u mogelijk weer met 
nieuwe financiële problemen te maken kreeg. 
Maar er is nu eindelijk goed nieuws voor u, 
want in de Belastingplannen 2019 is een 
compensatieregeling voorgesteld. 

 
 
Compensatieregeling 
De compensatieregeling biedt u de 
mogelijkheid om de Belastingdienst/Toeslagen 
het toeslagrecht over de jaren 2014, 2015  
en/of 2016 opnieuw te laten berekenen. Het 
toetsingsinkomen wordt daarbij vastgesteld 
zonder rekening te houden met de in een gift 
omgezette lening. 

 

 


