BELASTINGPLAN 2020 (werkgevers)
Algemeen
In dit artikel treft u een overzicht aan van de belangrijkste maatregelen uit het belastingplan
2020. De voorgestelde fiscale maatregelen kunnen door de Tweede Kamer worden aangepast.
In dit artikel wordt de situatie per 26 september 2019 beschreven.
Loonheffingen
Werkkostenregeling
In de werkkostenregeling worden vier wijzigingen doorgevoerd:
1. De vrije ruimte gaat omhoog naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de fiscale
loonsom. Boven de € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,2%. De vrije ruimte neemt
daardoor toe met maximaal € 2.000.
2. De kosten voor een verklaring omtrent gedrag (VOG) worden gericht vrijgesteld.
Deze kosten vallen dus niet meer in de vrije ruimte.
3. De verschuldigde eindheffing in verband met overschrijding van de vrije ruimte mag
vanaf 2020 uiterlijk in het tweede aangiftetijdvak van het volgende jaar worden
aangegeven. Dit betekent dat de eindheffing over 2019 uiterlijk in de aangifte
loonheffingen over februari 2020 aangegeven moet worden.
4. De waarde van producten uit eigen bedrijf wordt vastgesteld op de waarde in het
economische verkeer (nu geldt een gerichte vrijstelling voor een korting van 20% van
de waarde in het economische verkeer met een maximum van € 500 per jaar).
Dwangsommen
Aan een werknemer vergoede kosten in verband met bestuursrechtelijke dwangsommen en
strafbeschikkingen mogen niet langer als eindheffingsbestanddelen in de werkkostenregeling
worden aangemerkt.
Bijtelling privégebruik auto
Voor elektrische auto’s wordt het bijtellingspercentage de komende jaren verhoogd.
Bovendien wordt de maximale cataloguswaarde waarvoor de verlaagde bijtelling geldt, verder
verlaagd.
Belastingjaar
Bijtelling
Max.
cataloguswaarde*

2019

2020

2021

2025

12%

2022 t/m
2024
16%

4%

8%

€ 50.000

€ 50.000

€ 45.000

€ 40.000

€ 40.000

17%

(*) boven deze waarde wordt 22% bijgeteld, voor alle auto’s geldt vanaf 2026 een bijtelling van
22%, ongeacht de cataloguswaarde. Het bijtellingspercentage geldt voor 60 maanden vanaf het
moment dat de auto op kenteken wordt gezet.

Voor waterstofauto’s gelden deze wijzigingen niet.

Fiets van de zaak
Met ingang van 2020 zal voor een fiets van de zaak een vast bijtellingspercentage van 7% van
de waarde van de fiets inclusief accessoires als loon worden geteld.
Speur- en ontwikkelingswerk
De aanvraag voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) wordt vereenvoudigd. Voortaan kan
vier keer per jaar een S&O-verklaring worden aangevraagd in plaats van drie keer. Bovendien
kan de aanvraag tot op de laatste dag voorafgaand aan de periode waarop de verklaring
betrekking heeft, worden aangevraagd.
Vennootschapsbelasting
Tarieven
Het tarief in de eerste schijf tot € 200.000 wordt 16,5%. Het tarief boven de € 200.000 blijft
25% en wordt niet verlaagd zoals eerder was vastgesteld. In 2021 zijn de tarieven 15% tot de
eerste schijf van € 200.000 en over het meerdere is 21,7% vennootschapsbelasting
verschuldigd.
Dwangsommen
Kosten in verband met bestuursrechtelijke dwangsommen en strafbeschikkingen worden
uitgesloten van aftrek bij het bepalen van de winst.
Kwalificatie vaste inrichting
Het kan nu voorkomen dat op basis van een belastingverdrag sprake is van een vaste
inrichting, maar op basis van de nationale wet juist niet. Hierdoor kan het voorkomen dat
Nederland op basis van een verdrag wel belasting zou mogen heffen van de vaste inrichting,
maar het op basis van de nationale wet niet kan. Om dit te voorkomen wordt voor de invulling
van het begrip vaste inrichting in de nationale wet aansluiting gezocht bij het
belastingverdrag.
BTW
Verlaagd tarief e-boeken
Vanaf 2020 geldt voor de levering en het uitlenen van elektrische boeken, kranten en
tijdschriften het verlaagde btw-tarief van 9%. Hiermee vervalt het onderscheid met fysieke
boeken en tijdschriften. Het verlaagde tarief gaat ook gelden voor het verlenen van toegang
tot online media. Te denken valt aan nieuwswebsites en onderzoekplatforms. Voorwaarde is
dat deze sites niet hoofdzakelijk of uitsluitend mogen bestaan uit reclame- en videomateriaal.

Vereenvoudigingen
Er worden nog vier vereenvoudigingen doorgevoerd per 2020. Deze zijn:
1. Het overbrengen van voorraadgoederen in een andere EU-lidstaat geldt niet meer als
een intracommunautaire levering en verwerving. Pas op het moment dat de goederen
uit voorraad aan de uiteindelijke afnemer in die EU-lidstaat worden geleverd, vindt de
intracommunautaire levering aan de afnemer plaats. De leverancier hoeft zich voor de
overbrenging van de voorraadgoederen dan niet meer te registreren in de andere EUlidstaat.
2. De ketenregeling bij intracommunautaire leveringen wordt vereenvoudigd door regels
vast te stellen aan welke partijen deze leveringen moeten worden toegerekend.
3. Om het nultarief bij intracommunautaire leveringen te mogen toepassen, dient de
leverancier het geldige btw-identificatienummer van de afnemer te hebben. Vanwege
enkele uitspraken van het Hof van Justitie was deze eis niet altijd meer vereist. Dit
wordt nu hersteld.
4. Vanaf 2020 kan met twee onafhankelijk van elkaar opgestelde documenten worden
aangetoond dat goederen in een intracommunautaire levering vervoerd zijn naar de
andere lidstaat.
Modernisering kleineondernemersregeling (KOR) (geen onderdeel belastingplan 2020)
Met ingang van 2020 verandert de KOR. Ondernemers voor de btw kunnen vanaf 2020 kiezen
voor een btw-vrijstelling, met de volgende voorwaarden en/of gevolgen:
- De omzet per kalenderjaar mag niet hoger zijn dan € 20.000.
- Als wordt gekozen voor de vrijstelling dan geldt deze voor minimaal 3 jaar.
- Er mag geen btw meer berekend mag worden op geleverde prestaties.
- Btw op kosten mag niet meer worden afgetrokken.
- Er is geen aangifteplicht meer.
- Zowel eenmanszaken als rechtspersonen (bijv. bv) komen hiervoor in aanmerking.
- Voor toepassing van de nieuwe KOR dient de ondernemer zich vóór
20 november 2019 aan te melden bij de belastingdienst.

