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Met het jaareinde in zicht, is dit een mooi moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. 
Sommige zaken kunnen niet wachten tot 2020, maar andere zaken vragen juist om uitstel tot in het nieuwe jaar. In ieder 
geval zijn er diverse veranderingen die om aandacht vragen. Welke dat zijn, leest u in deze eindejaarstips.

De tips zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

1 . TIPS VOOR ALLE ONDERNEMERS

Vorm nog snel een voorziening
Als u de fiscale winst over 2019 wil drukken, is dat misschien 
mogelijk door het vormen van een voorziening voor (grote) 
uitgaven die u in 2020 of later denkt te zullen doen. Een 
aandachtspunt daarbij is dat deze toekomstige uitgaven 
hun oorsprong moeten vinden in feiten en omstandighe-
den die zich hebben voorgedaan in 2019 of eerder. En men 
moet deze feiten en omstandigheden kunnen toerekenen 
aan dat jaar. Ten slotte moet redelijk zeker zijn dat u de 
uitgaven zult maken. Overleg met uw adviseur of u in 2019 
nog een voorziening kunt vormen.

Begin vóór 2020 met herinvesteren
Heeft u in 2016 een fiscale boekwinst behaald met de 
verkoop van een bedrijfsmiddel? En heeft u deze boek-
winst gedoteerd aan de herinvesteringsreserve (HIR)? 
Dan riskeert u dat de Belastingdienst de HIR dit jaar tot 
uw fiscale winst rekent als u niet tijdig de herinvestering 
doet. Natuurlijk is het niet zo gemakkelijk om nog snel een 
investering af te ronden. Gelukkig kunt u de inspecteur ver-
zoeken om de driejaarstermijn te verlengen als de aanschaf 

van het nieuwe bedrijfsmiddel is vertraagd door bijzondere 
omstandigheden. Maar hij zal uw verzoek alleen honoreren 
als u kunt aantonen dat u een begin heeft gemaakt met de 
herinvestering.

Tip!
Als de inspecteur meent dat u geen herinvesteringsvoor-
nemen (meer) heeft, zal hij de HIR aan de belaste winst 
toevoegen. Het is daarom verstandig om uw herinveste-
ringsvoornemen vast te leggen in een schriftelijk stuk. Blijf 
het voortbestaan van uw herinvesteringsvoornemen aan 
het eind van ieder jaar vastleggen totdat u de herinveste-
ring doet. En mocht de herinvestering vertraging oplopen, 
bewaar dan de documenten die bewijzen dat echt sprake 
is van een bijzondere omstandigheid.

Verkoop ‘nieuw’ bedrijfsmiddel in 2020
Overweegt u om bedrijfsmiddelen te verkopen die u in 
2015 heeft aangeschaft? En heeft u over de toenmalige 
investering in deze bedrijfsmiddelen een investeringsaftrek 
toegepast? Probeer dan de verkoop uit te stellen tot begin 
2020. Zo voorkomt u dat u een deel van de investerings-
aftrek moet terugbetalen via de desinvesteringsbijtelling. 
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Hierbij geldt dat de desinvesteringsbijtelling nooit meer is 
dan de destijds genoten investeringsaftrek. Overigens mag 
u de desinvesteringsbijtelling ook achterwege laten als u  
de bedrijfsmiddelen voor hooguit € 2.300 verkoopt. 

Let op!
De desinvesteringsbijtelling is ook van toepassing bij 
andere vormen van vervreemding. Als u een bedrijfs-
middel overbrengt naar uw privévermogen, is dit een 
fictieve vervreemding. In zo’n geval neemt de Belasting-
dienst de waarde in het economische verkeer van het 
bedrijfsmiddel als overdrachtsprijs.

Behoud KIA voor 2019
Overweegt u om in 2019 nog te investeren in bedrijfs-
middelen? Bedenk dan wel dat de kleinschaligheidsinves-
teringsaftrek (KIA) vervalt als uw investeringen die recht 
geven op de KIA dit jaar meer bedragen dan € 318.449.  
Als een overschrijding van dit bedrag dreigt, kunt u de  
investering beter uitstellen tot in 2020. De investering 
wordt toegerekend aan het jaar waarin u verplichtingen 
aangaat, zoals het plaatsen van een order, akkoord gaan 
met een offerte of het tekenen van een koopcontract.  
Vervaardigt u zelf een bedrijfsmiddel, dan draait het om  
het jaar waarin u de voortbrengingskosten maakt.

Let op!
Als uw onderneming deel uitmaakt van een samenwer-
kingsverband, moet u voor het bepalen van de KIA kijken 
naar de totale investering van het samenwerkingsverband 
en niet naar de investering van elke onderneming 
afzonderlijk.

Doe aanbetaling op nog ongebruikt bedrijfsmiddel
Als u eind 2019 verplichtingen aangaat voor de investering 
in een bedrijfsmiddel, mag u daarover de kleinschaligheids-
investeringsaftrek (KIA) toepassen in 2019. In principe geldt 
hierbij de voorwaarde dat u het bedrijfsmiddel in 2019 heeft 
betaald en in gebruik heeft genomen. Heeft u het bedrijfs-
middel in 2019 nog niet in gebruik genomen? En zou de  
investeringsaftrek uitgaan boven het bedrag dat bij het 

einde van 2019 voor die investering is betaald? Dan wordt 
de KIA beperkt tot het bedrag wat in 2019 is betaald. Het 
meerdere is aftrekbaar als KIA in 2020. Als u de KIA toch 
volledig wilt benutten, zult u een aanbetaling moeten doen 
zodat de totale betaling in 2019 voor de investeringen mini-
maal gelijk is aan het bedrag van de KIA voor 2019.

Sluit na 2019 verzuimverzekering af
Onder de huidige wet- en regelgeving vindt nog een 
heffing van assurantiebelasting plaats als u een verzuim-
verzekering of een WGA- en Ziekteweteigenrisicodragers-
verzekering afsluit. Het Belastingplan 2020 bevat een 
voorstel om vanaf 1 januari 2020 deze verzekeringen vrij te 
stellen van assurantiebelasting.

Controleer of u een vaste inrichting heeft
Momenteel kennen diverse Nederlandse belastingwetten 
hun eigen uitleg van het begrip vaste inrichting. Als dit 
begrip afwijkt van het begrip volgens het belastingver-
drag dat van toepassing is, riskeert de Belastingdienst het 
mislopen van belastinginkomsten. Daarom is voorgesteld 
om bij de definitie van vaste inrichting in de inkomsten-
belasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting per  
1 januari 2020 te verwijzen naar het desbetreffende 
belasting verdrag. Wilt u zeker weten dat u geen vaste 
inrichting in Nederland krijgt en daardoor tegen Neder-
landse heffing aanloopt? Check dan het belastingverdrag. 
Wellicht kunt u vervolgens de omstandigheden zo aanpassen  
dat u toch geen vaste inrichting in Nederland heeft.

Let op!
Bij niet-verdragssituaties moet u in principe aansluiten bij 
de meest recente versie van het OESO-modelverdrag.

2. TIPS VOOR DE IB-ONDERNEMER

Doteer nog snel aan oudedagsreserve
In 2020 wordt het tweeschijvenstelsel ingevoerd. Het 
laagste tarief van inkomstenbelasting en premies volks-
verzekeringen (IB/PVV) stijgt dan naar 37,35%. Het hoogste 
tarief daalt van 51,75% naar 49,5%. Een manier om de 
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fiscale winstneming uit te stellen is het doteren aan 
de oudedagsreserve (OR). Wie aan de OR kan doteren, doet 
dit in principe voor 9,44% van de winst, maar maximaal 
€ 8.999 (cijfers 2019).

Let op!
Om te kunnen doteren aan de oudedagsreserve moet een 
ondernemer in 2019 voldoen aan het urencriterium en aan 
het begin van 2019 de pensioengerechtigde leeftijd nog 
niet hebben bereikt.

Wacht tot 1 januari 2020 met toekennen vergoeding  
voor uw partner
Heeft uw partner dit jaar minstens 525 uren aan arbeid 
verricht voor uw onderneming maar heeft u hem of haar 
daarvoor tot nu toe nog geen vergoeding toegekend? Wilt 
u beginnen met het toekennen van een arbeidsvergoeding? 
Wacht nog even tot na 2019 met het toekennen van die 
vergoeding zodat u dit jaar de meewerkaftrek nog kunt 
benutten. Als uw partner minstens 525 uren maar hooguit 
875 uren in uw onderneming heeft gewerkt, is de meewerk-
aftrek 1,25% van de winst. Bij een hoger aantal uren stijgt 
de aftrek tot maximaal 4% van de winst (uw partner werkt 
dan minstens 1.750 uren in uw onderneming). Bepaalde 
vormen van winst, bijvoorbeeld stakingswinst, tellen niet 
mee voor de berekening van de meewerkaftrek. 

Tip!
Een voordeel van het toekennen van een arbeidsvergoe-
ding is dat deze aftrekbaar is. Een arbeidsbeloning van 
minder dan € 5.000 aan uw partner is echter niet 
aftrekbaar en evenmin belast bij uw partner. Reken dus  
uit wat het meest voordelig is. Vergeet ook de effecten 
niet die meer of minder inkomen kan hebben op heffings-
kortingen en toeslagen.

3. TIPS VOOR VENNOOTSCHAPPEN EN DGA’S

Keer vóór 2020 dividend uit
Op 1 januari 2020 zal het tarief over het inkomen uit aan-
merkelijk belang stijgen van 25% naar 26,25%. Dit kan een 
goede reden zijn om dit jaar nog dividend uit te keren dat 
onder het huidig tarief kan vallen.

Let op!
In 2020 en latere jaren maakt het niet uit of de winst-
reserve van uw B.V. is ontstaan vóór de tariefsverhoging: 
het tarief van 26,25% is volledig op eventuele uitkeringen 
van toepassing.

Los schuld aan dga af na 1 januari 202
Als uw B.V. al geruime tijd een schuld heeft aan u en u wilt 
haar deze schuld laten aflossen, wacht daar dan mee tot 
na 1 januari 2020. Zo voorkomt u dat het geldbedrag dat 
u ontvangt meteen in de rendementsgrondslag van box 3 
voor het jaar 2020 valt.

Let op!
Een probleem kan ontstaan als u vanuit uw privévermogen 
een lening van hooguit drie maanden heeft verstrekt. De 
inspecteur past in zo’n geval de volgende sanctie toe. Ten 
eerste rekent hij de vordering aan uw box 3-vermogen toe. 
Tegelijkertijd belast hij bij u het voordeel uit de terbeschik-
kingstelling. De fiscus kan deze sanctie ook toepassen als 
de terbeschikkingstelling langer dan drie maanden maar 
niet meer dan zes maanden duurde. U kunt in deze situatie 
de dubbele heffing alleen ontlopen als u aannemelijk 
maakt dat uw handelingen voor meer dan 50% zijn 
gebaseerd op zakelijke overwegingen.

Laat verliezen B.V. niet verloren gaan
Let erop dat in de vennootschap geleden verliezen beperkt 
aftrekbaar zijn. Een verlies van 2019 is te verrekenen met 
de winst van 2018 of met de winsten van de jaren 2020 tot 
en met 2025. Heeft u nog verrekenbare verliezen in uw B.V. 
van 2010? Voorkom dan dat deze verliezen verdampen. Laat 
bijvoorbeeld voorzieningen vrijvallen, zoals de herinveste-
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ringsreserve of verkoop bedrijfsmiddelen met stille reserves 
aan een gelieerde vennootschap. Een andere methode is 
sale/lease back van bedrijfsmiddelen met stille reserves.

Benut vóór 2020 ab-belastingkorting
Als u vanaf 2018 geen aanmerkelijk belang (ab) meer  
had, maar nog wel een openstaand verlies uit ab, kunt 
u dit verlies dit jaar omzetten in een belastingkorting. 
De belastingkorting bedraagt 25% van het openstaande 
ab-verlies. Als u uw ab-verlies in 2019 omzet in een 
belastingkorting, mag u deze korting aftrekken van de 
inkomstenbelasting over de box 1-inkomens van 2019 tot 
en met 2026. Let wel op het jaar waarin het desbetref-
fende ab-verlies is geleden. De belastingkorting verdampt 
namelijk voor zover zij voortkomt uit een verlies van meer 
dan negen jaar geleden. Voor zover de belastingkorting is 
gebaseerd op een verlies uit 2010, moet u dit deel van de 
korting nog dit jaar benutten.

Deponeer jaarrekening op tijd
Zorg ervoor dat uw B.V. tijdig haar jaarrekening deponeert. 
Dit is vooral belangrijk als een faillissement eraan zit te 
komen. U riskeert dan namelijk als bestuurder hoofdelijk 
aansprakelijk te worden gesteld voor de schulden van de 
B.V. die niet door vereffening zij te voldoen. Het deponeren 
van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (KvK) 
moet uiterlijk acht dagen na vaststelling van die jaar-
rekening plaatsvinden. Bovendien moet het deponeren 
uiterlijk twaalf maanden na afloop van het desbetreffende 
boekjaar plaatsvinden De uiterste deponeerdatum voor 
het boekjaar 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 is 
dus 31 december 2019. Als u vreest dat u het niet redt om 
de jaarstukken tijdig te deponeren, kunt u desnoods de 
voorlopige jaarrekening deponeren.

Let op!
Als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris 
zijn, heeft u minder tijd om de jaarrekening te deponeren. 
Zelfs als de maximale vijf maanden uitstel zijn verleend 
voor het opstellen van de jaarrekening (de normale 
termijn is vijf maanden), moet u de jaarrekening voor het 

boekjaar 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 
uiterlijk deponeren op 8 november 2019. In statuten kan 
overigens van deze wettelijke regeling zijn afgeweken!

Tip!
Lukt het echt niet om de jaarstukken op tijd te deponeren, 
dan rest u toch nog een mogelijkheid om de aansprake-
lijkstelling te voorkomen. Hoewel u als bestuurder wordt 
geacht uw taak onbehoorlijk te hebben vervuld, bent u 
niet aansprakelijk als u aannemelijk weet te maken dat dit 
onbehoorlijk bestuur geen belangrijke oorzaak is van het 
faillissement. 

Koop nog vóór 1 januari 2020 uw PEB af
Heeft u als dga in 2019 nog pensioen in eigen beheer 
(PEB)? En wilt u na lang wikken en wegen dit PEB afkopen? 
Wacht daar dan niet langer mee, want 2019 is het laatste 
jaar waarin u nog een fiscale korting bij deze afkoop mag 
toepassen! U mag namelijk in 2019 op de belaste afkoop-
waarde een vermindering toepassen van 19,5% van de 
balanswaarde van de corresponderende verplichting bij 
de pensioen-B.V. Daarbij geldt dat de fiscale balanswaarde 
hoogstens gelijk is aan de waarde van de verplichting aan 
het einde van het boekjaar dat in 2015 eindigde. 

Keer vóór 1 januari 2019 terug naar IB-onderneming
Het kabinet wil dat vanaf ieder boekjaar dat begint op of 
na 1 januari 2019 in beginsel alle onroerende zaken van 
B.V.’s en andere vennootschapsbelastingplichtige lichamen 
niet verder worden afgeschreven dan tot 100% van de 
WOZ-waarde. Nu geldt deze afschrijvingsbeperking alleen 
voor beleggingspanden, want uw B.V. mag bedrijfsmatig 
gebruikt vastgoed afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde. 
Als u over meer aspecten van de B.V. ontevreden bent, kan 
deze nieuwe maatregel de druppel zijn die de emmer doet 
overlopen. U kunt besluiten om de onderneming van uw B.V. 
in een IB-onderneming in te brengen. Onder voorwaarden 
kan deze terugkeer plaatsvinden zonder dat uw B.V. ven-
nootschapsbelasting hierover is verschuldigd. En vindt deze 
terugkeer plaats vóór 1 januari 2019, dan weet u zeker dat u 
niets te maken krijgt met de afschrijvingsbeperking.
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Let op!
U kunt het PEB alleen afkopen met toestemming van 
uw (ex-)partner. Bespreek daarom uw voornemen om af 
te kopen eerst met uw (ex-)partner.

Zet PEB nog in 2019 om in oudedagsverplichting
Als u uw pensioen in eigen beheer (PEB) niet wilt afkopen, 
kunt u dit jaar nog besluiten om dit pensioen om te zetten 
in een oudedagsverplichting (ODV). In 2020 komt deze 
mogelijkheid te vervallen! Voor het omzetten van een PEB 
heeft u overigens ook de toestemming van uw (ex)-echt-
genoot nodig. Bespreek dus tijdig met hem of haar uw 
voornemen om het PEB om te zetten in een ODV.

Let op!
Heeft u uw PEB eenmaal omgezet in een ODV, dan moet u 
voor het oprenten in beginsel de marktrente hanteren. 
Deze bedraagt voor 2019 0,269%. 

Trek u pas na 2019 terug uit VBI
Heeft u een aanmerkelijk belang in een vrijgestelde beleg-
gingsinstelling (VBI), dan berekent de Belastingdienst 
daarover in principe een fictief regulier voordeel van 5,60% 
van de waarde in het economische verkeer die aan het be-
gin van het jaar was toe te rekenen aan de aandelen. Het 
bedrag dat u daadwerkelijk aan dividend heeft ontvangen, 
vermindert dit reguliere voordeel maar niet verder dan tot 
nihil. Als u het forfaitaire rendement te hoog vindt, kunt 
u overwegen om uw aandelen in de VBI te vervreemden 
en in box 3 te gaan beleggen. Maar daar kunt u beter nog 
even mee wachten. Het forfaitaire voordeel wordt name-
lijk tijdsevenredig berekend. Als u na de peildatum voor 
box 3 in 2020 uw belang in de VBI vervreemdt, belandt de 
opbrengst voor 2019 nog niet in de rendementsgrondslag. 
En de hoogte van het forfaitair rendement valt ook mee 
omdat het maar over een korte periode wordt berekend.

Let op!
Als u uw vermogen binnen achttien maanden weer 
overbrengt van box 3 naar de VBI , dan treedt een sanctie 
in werking. De fiscus belast dan dit zowel in box 2 als in 

box 3. Denkt u erover om vermogen over te hevelen van 
uw VBI naar box 3, check dan of u voldoet aan de genoem-
de termijn van 18 maanden.

Let op!
Er geldt wel een tegenbewijsregel. De sanctie geldt niet 
als u aannemelijk kunt maken dat u om zakelijke redenen 
het vermogen binnen 18 maanden terughaalt naar box 3.

Vraag vóór 1 januari 2020 ontvoeging aan
Wilt u dat een of meer lichamen die nu zijn gevoegd in 
een fiscale eenheid (FE) voor de vennootschapsbelasting 
deze FE op verzoek verlaten? En wilt u dat deze zogeheten 
ontvoeging plaatsvindt op 1 januari 2020? Dan moet u het 
verzoek om deze ontvoeging uiterlijk op 31 december 2019 
hebben ingediend.

4. BTW EN OVERDRACHTSBELASTING

Geef btw-correctie auto op in 4e kwartaal 2019
De btw die in 2019 aan u(w bedrijf) in rekening is gebracht 
op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de zake-
lijke auto, is aftrekbaar als voorbelasting zolang u(w bedrijf) 
de auto heeft gebruikt voor belaste omzet. Als u de auto 
in 2019 mede voor privédoeleinden heeft gebruikt, moet u 
daarvoor een correctie toepassen in uw laatste btw-aan-
gifte van 2019. Als u het werkelijke privégebruik niet heeft 
bijgehouden, mag u uitgaan van 2,7% van de catalogusprijs 
(inclusief btw en bpm). Voor bepaalde auto’s, waaronder 
auto’s die vijf jaar in de onderneming zijn gebruikt, mag u 
een forfait van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en 
bpm) toepassen.

Let op!
Woon-werkverkeer wordt voor de btw-heffing als privé 
aangemerkt.

Reik vóór 28 januari 2020 90%-verklaring uit
Als u in 2018 een onroerende zaak heeft gekocht en samen 
met de verkoper heeft geopteerd om de levering met btw 
te belasten, moet u tijdig een en ander regelen. U moet 
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namelijk binnen vier weken na afloop van het boekjaar 
volgend op het boekjaar van levering (dus vóór 28 januari 
2020) een zogeheten 90%-verklaring uitreiken aan de 
verkoper en de fiscus. In deze verklaring vermeldt u of u de 
onroerende zaak gebruikt voor doeleinden waarvoor u voor 
minstens 90% recht heeft op btw-aftrek. Als u in het eerste 
boekjaar of in het daaropvolgende boekjaar niet meer 
voldoet aan het 90%-criterium, stelt de Belastingdienst dat 
de levering met terugwerkende kracht alsnog vrijgesteld 
is van btw. Voor de verkoper betekent dit dat het recht op 
btw-aftrek vervalt en dat hij de in vooraftrek gebrachte btw 
moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Als u in een 
later jaar niet meer voldoet aan het 90%-criterium, moet u 
op de gewone manier uw btw-aftrek herzien.

Tip!
Bent u zelf verkoper van een onroerende zaak en wil 
uw afnemer dat u samen met hem opteert voor een 
btw-belaste levering? Stel dan in de koopovereenkomst 
duidelijke afspraken op over de eventuele btw-schade 
als de optie voor btw-belaste levering vervalt. Beding 
bijvoorbeeld dat de koper de btw-schade aan u vergoedt 
als hij niet meer voldoet aan de 90%-norm.

Factureer vóór 1 januari 2020
In 2020 vindt een aanpassing plaats van de kleineonder-
nemersregeling (KOR) in de omzetbelasting. Wie kiest voor 
toepassing van de nieuwe KOR hoeft geen btw-aangifte 
te doen. Hij mag geen btw in rekening brengen en dus ook 
niet op de factuur vermelden. Hij heeft evenmin recht op de 
teruggaaf van betaalde btw. Om te kunnen kiezen voor de 
KOR mag de omzet in Nederland in het kalenderjaar maxi-
maal € 20.000 bedragen. De verkoop van onroerende zaken 
en bedrijfsmiddelen telt niet voor deze omzetbepaling. 
Als u de facturen voor leveringen begin 2020 nog dit jaar 
verzendt, valt deze omzet in dit jaar en heeft u meer kans 
om in 2020 onder de drempel te blijven. Als u kiest voor de 
nieuwe KOR, bent u daar in principe voor minstens drie jaar 
aan gebonden.

Tip!
De nieuwe KOR zal alleen gelden voor prestaties die u in 
Nederland verricht.

Dga, begin in 2020 met werkzaamheden voor werk-B.V.
Heeft uw holding een werkmaatschappij die btw-belaste 
activiteiten verricht? En wil zij deze werkmaatschappij 
actief gaan beheren? Zorg dan ervoor dat u als dga recht-
streeks namens uw holding de managementwerkzaam-
heden verricht voor de werkmaatschappij. Zo is duidelijk 
dat uw B.V. een zogeheten moeiende holding is en recht 
heeft op aftrek van voorbelasting voor zover de afgenomen 
prestaties zijn benut voor btw-belaste activiteiten. Als het 
u niet lukt om dit huidige btw-tijdvak nog werkzaamheden 
te verrichten voor de werkmaatschappij, probeer dit dan te 
doen in het nieuwe belastingtijdvak. 

Tip!
Als een moeiende holding btw-belaste (management)
diensten verricht aan een vennootschap, is de btw op de 
aan- en verkoopkosten van een meerderheidsbelang in 
deze vennootschap pro rata aftrekbaar.

Vraag btw over 2018 terug
Zit u al lang te wachten op een betaling van een debiteur? 
Weet dan dat u als crediteur uiterlijk één jaar na het opeis-
baar worden van een vordering recht op teruggaaf van btw 
verkrijgt. Het bedrag van de teruggaaf mag u in minde-
ring brengen op de periodieke btw-aangifte. U hoeft geen 
afzonderlijk verzoek in te dienen bij de Belastingdienst. Was 
vóór 31 december 2018 al duidelijk dat de factuur door uw 
debiteur niet zou worden betaald? Dan had u om teruggaaf 
btw moeten verzoeken over het tijdvak waarin duidelijk 
werd dat uw debiteur niet zou betalen.

Let op!
Als de debiteur de oninbaar geleken vordering op een later 
tijdstip alsnog betaalt, moet u de eerder op de aangifte in 
mindering gebrachte btw opnieuw op aangifte voldoen.
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Dring aan op verklaring afnemer intracommunautaire 
levering
Als u een intracommunautaire levering hebt verricht, mag u 
onder voorwaarden het nultarief toepassen. Een belangrijke 
voorwaarde is dat u kunt bewijzen dat het goed Nederland 
heeft verlaten. Het vereiste aantal bewijsstukken wordt per 
1 januari 2020 teruggebracht tot twee niet-tegenstrijdige 
bewijsstukken. Bij twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken 
worden de goederen geacht vanuit het grondgebied van de 
lidstaat van levering te zijn verzonden of vervoerd. Denk aan 
een ondertekend CMR-document en een door een onafhan-
kelijke derde ondertekend vervoersdocument. De verklaring 
van uw afnemer moet uiterlijk de tiende dag van de maand 
volgend op de maand waarin de intracommunautaire leve-
ring plaatsvond in uw handen zijn. 

Let op!
U moet bewijsstukken leveren die afkomstig zijn van twee 
partijen die onafhankelijk zijn van elkaar.

Achterhaal tijdig juist btw-identificatienummer
Per 1 januari 2020 krijgt u te maken met een nieuwe voor-
waarde om aanspraak te kunnen maken op toepassing van 
het nultarief bij intracommunautaire transacties. U zult 
namelijk een juiste periodieke Opgaaf Intracommunautaire 
Prestaties (Opgaaf ICP) moeten indienen. Het vermelden 
van een juist btw-identificatienummer is nodig voor het 
indienen van een juiste Opgaaf ICP en wordt daarmee 
verplicht. Als u als ondernemer niet aan de voorwaarden 
voldoet, vervalt uw de aanspraak op het nihiltarief op de 
betreffende levering. 

Tip!
Herstel is mogelijk als de inspecteur oordeelt dat u alsnog 
aan de voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld omdat u binnen 
een bepaalde termijn het juiste btw-identificatienummer 
van de afnemer overlegt zodat u alsnog voldoet aan de 
voorwaarden.

Geef u op voor MOSS-regeling
Levert u digitale diensten aan particuliere afnemers buiten 

Nederland, maar binnen de EU? En is de omzet die u daar-
mee hebt behaald in 2018 en 2019 niet meer dan € 10.000 
per jaar? Dan moet u in principe de btw over deze diensten 
aangeven en afdragen in Nederland. Als u de btw toch wilt 
aangeven en afdragen in de EU-landen van uw consumen-
ten, moet u zich in deze EU-landen laten registreren. Maar 
misschien is het gemakkelijker om de mini-one-stop-shop-
regeling (MOSS-regeling) te gebruiken. In dat geval stuurt 
u digitaal via ‘Inloggen voor ondernemers’ uw btw-melding 
(btw-aangifte) in. De Belastingdienst stuurt vervolgens de 
btw-meldingen samen met de door u betaalde btw door 
naar de desbetreffende EU-landen via een beveiligd com-
municatienetwerk. Daarna nemen deze landen de behan-
deling van uw btw-melding over van de Belastingdienst.

Let op!
Als uw situatie wijzigt of u vanwege een andere reden 
uw registratie wilt of moet aanpassen, moet u dat uiterlijk 
doorgeven op de tiende dag van de maand, die volgt op de 
maand waarin uw situatie is gewijzigd. U wijzigt uw 
registratie via ‘Inloggen voor ondernemers’.  

Pas communicatiemiddelen voor eenmanszaak aan 
nieuw btw-id aan
De Belastingdienst verstrekt in het najaar van 2019 alle 
eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer (btw-
id), waarin het Burgerservicenummer (BSN) niet is verwerkt. 
Vanaf 1 januari 2020 moet u dit nieuwe btw-id gebruiken 
voor uw zakelijke contacten, zowel binnen als buiten 
de EU. Pas daarom uw factuurpapier, factuur sjabloon, 
internetsite(s), briefpapier, overige digitale sjablonen en 
andere communicatiemiddelen tijdig aan. En licht uw 
belastingadviseur, vaste leveranciers en zakelijke klanten in. 

Let op!
U blijft uw bestaande omzetbelastingnummer gebruiken 
voor contact met de Belastingdienst.
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5. TIPS VOOR DE WERKGEVER

Stel na 2019 fiets ter beschikking 
Wilt u uw werknemer een fiets van de zaak ter beschikking  
stellen? Wacht daar dan mee tot na 31 december 2019. 
Vanaf 1 januari 2020 geldt namelijk een forfaitaire waar-
dering voor het privégebruik van deze fiets. De fiscus gaat 
uit van een waarde van 7% van de consumentenadviesprijs. 
De fabrikant of de importeur maakt in Nederland deze prijs 
publiekelijk kenbaar.

Tip!
U kunt de bijtelling verlagen door van uw werknemer 
een eigen bijdrage te vragen voor zijn privégebruik.

Pas de concernregeling over 2019 toe
Als uw bedrijf een concern vormt met minstens twee 
concernonderdelen, kan het handig zijn om de concernrege-
ling toe te passen. In dat geval hoeft u de vergoedingen en 
verstrekkingen aan werknemers van meer dan één concern-
onderdeel niet langer te splitsen. U kunt de concernregeling 
toepassen bij een aandelenbelang van minimaal 95%. Als 
twee of meer stichtingen gedurende het gehele kalender-
jaar in financieel, organisatorisch en economisch opzicht 
zo met elkaar zijn verweven, dat zij een eenheid vormen, is 
eveneens sprake van een concern.

Tip!
Als u voor het jaar 2019 nog de concernregeling wilt 
toepassen, moet u daarvoor uiterlijk bij de aangifte over 
het eerste tijdvak van 2020 kiezen.

Check of de sectorindeling voor 2020 klopt 
Eind 2019 krijgt u van de Belastingdienst een beschikking 
met de sectorindeling én de premies voor de werkhervat-
tingskas voor 2020. Ga na of de sectorindeling klopt met de 
activiteiten van uw bedrijf, want als u in de verkeerde sector 
wordt ingedeeld, kan dit grote financiële gevolgen hebben.

Let op!
Controleer ook de premies! Want ook als de sectorindeling 
juist is, kunnen de premies werknemersverzekeringen toch 
onjuist zijn berekend. Reken dit dus na.

Let op!
De huidige premiedifferentiatie WW op basis van sector 
wordt per 1 januari 2020 vervangen door premiedifferentiatie 
op basis van de aard van de arbeidsovereenkomst. Kort 
gezegd houdt de premiedifferentiatie in dat voor werk-
nemers met een vast contract een lagere premie geldt dan 
voor werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Het 
verschil tussen de hoge en lage premie bedraagt 5 
procentpunt! Is ten onrechte de lage premie toegepast, 
dan kan deze met terugwerkende kracht worden herzien. 

Check datum pensionering
Als u oudere werknemers in dienst heeft, moet u rekening 
houden met de jaarlijkse verhoging van de AOW-leeftijd. Op 
basis van het in de zomer gesloten pensioenakkoord blijft 
de AOW-leeftijd per 1 januari 2020 66 jaar en vier maanden. 

Vergoed VOG na 31 december 2019
Moet uw werknemer een verklaring omtrent gedrag (VOG) 
overleggen en wilt u hem bijstaan in de kosten? Vergoed 
dan de kosten van deze aanvraag op zijn vroegst op 1 januari 
2020. In dat geval valt de vergoeding namelijk onder een 
gerichte vrijstelling en hoeft u geen loonbelasting erover 
te berekenen.

Tijdelijk contract opzeggen vóór 1 december 2019
Zijn er in uw onderneming tijdelijke arbeidsovereenkom-
sten die aflopen op 31 december 2019? Laat dan vóór 1 
december 2019 aan de werknemer schriftelijk weten of 
de tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. 
Deze zogeheten aanzegverplichting geldt voor tijdelijke 
contracten van minimaal zes maanden. Als u niet of te laat 
aanzegt, kan de werknemer een schadevergoeding eisen 
van maximaal een bruto maandsalaris.
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Tip!
Door de aanzegging per e-mail met ontvangstbevestiging 
te versturen kunt u bewijzen dat u de aanzegging tijdig 
heeft gedaan. Maar andere bewijsmiddelen zijn ook 
toegestaan, bijvoorbeeld een aangetekende brief.

Let op de wijzigingen in het ontslagrecht 
Per 1 januari 2020 wijzigt het ontslagrecht met de in-
werkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans. Een 
belangrijke versoepeling betreft de introductie van een 
cumulatiegrond. Als meerdere ontslagredenen een rol spe-
len, die ieder op zichzelf gezien echter te zwak zijn om tot 
ontslag over te gaan, kan de rechter de afweging maken of 
ontslag op basis van de cumulatiegrond gerechtvaardigd is. 
Nu is ontslag alleen mogelijk als er sprake is van een goed 
onderbouwde ontslaggrond. Tegenover deze versoepeling 
staat echter een hogere transitievergoeding (50%) voor de 
werknemer die op basis van de cumulatiegrond wordt ont-
slagen. Andere belangrijke wijzigingen hebben betrekking 
op de berekening van de transitievergoeding:
- ook transitievergoeding bij kort dienstverband: nu moet 

een werknemer eerst twee jaar bij u in dienst zijn ge-
weest om aanspraak te maken op een transitievergoe-
ding. Vanaf 1 januari 2020 geldt de transitievergoeding 
vanaf dag één en zal de standaard ontslagvergoeding 
een derde van het maandsalaris bedragen, voor elk jaar 
dienstverband. 

- lagere transitievergoeding bij lang dienstverband: nu 
geldt bij een lang dienstverband een hogere transitie-
vergoeding (half maandsalaris per jaar) voor de jaren 
dat het dienstverband langer heeft geduurd dan tien 
jaar. Die hogere transitievergoeding komt te vervallen: 
per jaar geldt een transitievergoeding van een derde 
maandsalaris, ongeacht de duur van het dienstverband.

- de overgangsregeling voor oudere werknemers komt te 
vervallen: nu geldt nog een overgangsregeling waarbij 
oudere werknemers aanspraak kunnen maken op een 
transitievergoeding van een maandsalaris per jaar voor 
de jaren waarin zij ouder dan 50 jaar waren bij een 
dienstverband van meer dan tien jaar, tenzij er sprake 
was van een kleine werkgever (minder dan 25 werk-

nemers). Door het vervallen van deze overgangsrege-
ling wordt voor de werkgever ontslag van een oudere 
werknemer na 1 januari 2020 veelal goedkoper. 

Let op!
Zegt u de arbeidsovereenkomst met een werknemer 
ouder dan 50 jaar, die minstens tien jaar in dienst is 
geweest, vóór 1 januari 2020 op, maar gaat het ontslag pas 
in na 1 januari, dan moet u toch de transitievergoeding 
volgens de overgangsregeling betalen. Voor de werknemer 
voordeliger, maar voor u als werkgever niet.

Wijzig vóór 14 december 2019 uw aangiftetijdvak
Wilt u in 2020 een ander aangiftetijdvak gebruiken voor de 
loonheffingen? Bijvoorbeeld omdat u het loon voortaan om 
de vier weken uitbetaalt. In dat geval moet u de Belasting-
dienst een ingevuld formulier ‘Wijziging aangiftetijdvak 
loonheffingen opsturen waarin u verzoekt om een wijzi-
ging van het aangiftetijdvak. Dit formulier moet uiterlijk 
14 december 2019 binnen zijn bij de Belastingdienst. Als de 
inspecteur het formulier later ontvangt, kunt u pas in 2021 
een ander aangiftetijdvak gebruiken.

Verleg vóór 1 januari 2020 inhoudingsplicht binnen concern
Heeft uw concern een of meer buitenlandse concern-
onderdelen? Dan kan het Nederlandse concernonderdeel 
de buitenlandse concernonderdelen veel administratieve 
rompslomp uit handen nemen door akkoord te gaan met 
verlegging van de inhoudingsplicht naar een Nederlands 
concernonderdeel. Om de inhoudingsplicht te verleggen 
moeten de betrokken concernonderdelen gezamenlijk vóór 
1 januari 2020 een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

6. TIPS VOOR DE AUTOMOBILIST

Vraag naar gebruik van bedrijfsauto 
Als u een auto ter beschikking stelt aan een werknemer, 
mag u de bijtelling voor het privégebruik van de auto onder 
voorwaarden achterwege laten. Bijvoorbeeld als u een kopie 
bezit van de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ van de des-
betreffende werknemer. In zo’n document verklaart hij niet 



Eindejaars
Belastingtips 

2019

Cervus Belastingadvies BV  /  Wipstrikkerallee 95, 8023 DW Zwolle  /  Telefoon 038-45 30 371  /  www.cervusbelastingadvies.nl

meer dan 500 privékilometers te rijden met de auto van 
de zaak. Informeer vóór de jaarwisseling bij uw werknemer 
of de situatie per 1 januari 2020 hetzelfde blijft. Want als 
uw werknemer in 2020 meer dan 500 privékilometers rijdt 
met de auto, moet u de bijtelling voor privégebruik gaan 
toepassen.

Let op!
De bijtelling geldt per kalenderjaar. Wijs uw werknemer 
hierop en voorkom dat de 500-kilometergrens net voor 
het einde van het jaar wordt overschreden. Rijdt uw 
werknemer bijvoorbeeld alleen in de maand december 
meer dan 500 kilometer privé met de bedrijfsauto, dan 
moet u het voordeel van het privégebruik voor het gehele 
jaar tot het loon van die werknemer rekenen.

Wacht met aanschaf benzineauto met 
compressieontsteking 
Ter compensatie van het accijnsvoordeel van dieselauto’s 
kent de BPM een zogeheten dieseltoeslag voor personen-
auto’s en bestelauto’s die worden aangedreven door een 
motor met een compressieontsteking. Inmiddels zijn ook 
benzinemotoren ontwikkeld met een compressieontste-
king. Houders van deze auto’s profiteren niet van de lage 
accijns, maar lopen wel tegen de dieseltoeslag aan. Daarom 
wil het kabinet de wet zo aanpassen dat de dieseltoeslag 
ook weer echt alleen voor dieselauto’s is.

Let op! 
De dieseltoeslag geldt ter compensatie van het accijns-
voordeel dat dieselauto’s hebben. Benzineauto’s met 
compressieontsteking profiteren niet van het lagere 
accijnstarief van diesel.

Koop vóór 2020 zware dieselbestelauto
Als u per se een zware dieselbestelauto wilt kopen, kunt u 
dat het beste nog dit jaar doen. Het is namelijk mogelijk 
(maar nog niet zeker) dat volgend jaar een fijnstoftoeslag 
in de motorrijtuigenbelasting gaat gelden van 19%. Deze 
toeslag zal dan van toepassing zijn op dieselpersonenauto’s 
en dieselbestelauto’s met een fijnstofuitstoot van meer 

dan 5 milligram per kilometer (mg/km). Natuurlijk is de 
motorrijtuigenbelasting geen eenmalige heffing, dus op 
een gegeven moment krijgt u waarschijnlijk toch te maken 
met de fijnstoftoeslag

Tip!
Dieselpersonenauto’s die zijn toegelaten na 1 september 
2009 en waarvan geen fijnstofuitstoot is geregistreerd, 
worden geacht een fijnstootuitstoot te hebben die lager is 
dan de 5 mg/km. Deze voertuigen worden daarom niet in 
de heffing betrokken. Deze regel geldt echter niet als het 
af-fabriek roetfilter is verwijderd.

7. TIPS VOOR ESTATE PLANNING/PRIVÉ

Doe nog vóór 1 januari 2020 een schenking
Als u nog vóór 1 januari 2020 aan uw (klein)kinderen 
schenkt, kunnen zij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstel-
ling van € 5.428 (kinderen) of € 2.173 (algemene vrijstelling). 
Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt daarnaast een een-
malige vrijstelling voor schenkingen van € 26.040. Hierbij 
valt de dag van de 40e verjaardag nog binnen de leeftijds-
grens. Is het een schenking aan kinderen voor een studie, 
dan is de eenmalige vrijstelling € 54.246. Bij een schenking 
voor een eigen woning is de eenmalige vrijstelling zelfs 
€ 102.010. Met betrekking tot deze eenmalige vrijstelling 
is het echter niet noodzakelijk om haast te maken met een 
schenking, want in fiscaal opzicht maakt het in principe 
geen verschil of de schenking in 2019 of in 2020 wordt 
gedaan. De vrijstelling van € 102.010 geldt voor iedereen 
die tussen de 18 en 40 jaar is.

Tip! 
U bent niet verplicht het gehele bedrag van € 102.010
in één jaar te schenken. Het onbenutte deel kunt u 
gespreid toepassen over een periode van maximaal twee 
jaren die direct volgen op het eerstgenoemde kalender-
jaar. Houd er wel rekening mee dat de toepassing van de 
verhoogde vrijstelling wordt beïnvloed als eventueel in 
een voorgaand jaar al een eenmalig verhoogde schenking 
plaatsvond.
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Let op! 
Ook als u gespreid schenkt, mag de begunstigde de leef-
tijdsgrens van 40 jaar niet overschrijden. Heeft degene 
aan wie u wilt schenken de leeftijd van 40 jaar al bereikt, 
maar is zijn partner wel jonger, dan is de eenmalige vrij-
stelling toch toe te passen. 

Onderhoud woning kind moet vóór 2020 klaar zijn
Heeft u in 2017 aan uw kind een bedrag geschonken om 
daarmee zijn eigen woning te verbeteren of te onderhou-
den? Dan heeft uw kind waarschijnlijk toen de verhoogde 
schenkingsvrijstelling van € 100.000 toegepast op de 
schenking. Een voorwaarde voor deze vrijstelling was dat de 
schenking is gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat 
het geschonken bedrag binnen twee jaren na het kalender-
jaar van schenking moet zijn besteed aan de verbetering 
of het onderhoud. Wijs uw kind dus erop dat de werkzaam-
heden in 2019 moeten zijn afgerond opdat de schenking 
niet vervalt! 

Vul verhoogde vrijstelling aan
Is vóór 2010 gebruik gemaakt van de eenmalige verhoogde 
vrijstelling voor een kind tussen de 18 en 35 jaar, maar 
daarna niet meer? Dan is dit jaar de verhoogde vrijstelling 
bij schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar ten 
behoeve van de eigen woning toe te passen. Of beter 
gezegd, het gaat om een aanvulling op de eerder genoten 
toegepaste verhoogde vrijstelling. De vrijstelling in 2019 
bedraagt dan namelijk nog maar € 28.206.

Tip!
Op het moment van de schenking ten behoeve van de 
eigen woning moet het begunstigde kind of zijn partner 
tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

Koop alimentatieverplichting nog dit jaar af
In 2019 zijn betalingen aan partneralimentatie nog aftrek-
baar tegen het toptarief dat voor u geldt (maximaal 51,75%). 
In 2020 kunt u partneralimentatie effectief gezien tegen 
maximaal 49,5% - een effectieve aftrekbeperking van 3,5% = 
46% aftrekken. Deze trend zet zich voort totdat in 2023 

de effectieve aftrek maar 37,05% is. Deze ontwikkeling 
maakt het afkopen van de alimentatieverplichting fiscaal 
aantrekkelijk. De afkoopsom is immers ook aftrekbaar.

Doneer dit jaar aan culturele instelling
Als u in 2019 nog een schenking wilt doen aan een goed 
doel, is een donatie aan een culturele algemeen nut 
beogende instelling (ANBI) fiscaal voordeliger dan een 
donatie aan een gewone ANBI. Een gift aan een culturele 
instelling levert u namelijk voor de inkomstenbelasting 
een aftrekpost op van 125% van het geschonken bedrag, 
in plaats van 100%. De extra aftrek van 25% is gemaxi-
meerd op € 1.250. Ook geldt evenals bij gewone giften 
een drempel van 1% van het verzamelinkomen (maar de 
drempel bedraagt minstens € 60) vóór toepassing van 
de persoonsgebonden aftrek en een maximale aftrek van 
10% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van de 
persoonsgebonden aftrek). Bovendien daalt in 2020 het 
maximum effectieve percentage waartegen u de giften 
kunt aftrekken van 51,75% naar nog maar 46%!

Tip!
Heeft u een eigen B.V., dan kunt u via uw B.V. ook schenken 
aan een culturele instelling. Dat levert in de vennoot-
schapsbelasting een extra aftrek op van 50% van het 
bedrag dat uw B.V. heeft geschonken aan culturele 
instellingen, met een maximum van € 2.500.

Sluit vóór 2020 samenlevingscontract
Fiscaal partnerschap kan voordelig zijn, bijvoorbeeld als 
een van de partners zijn heffingsvrije vermogen in box 3 
niet volledig benut. Als u en uw partner nog niet elkaars 
fiscale partner bent, kunt u nog regelen dat u beiden 
voor het hele jaar als elkaars fiscale partner wordt aan-
gemerkt. U moet dan in elk geval ongehuwd samenwo-
nen en per 1 januari 2019 op hetzelfde woonadres staan 
ingeschreven. Daarnaast moet zich een bepaalde situatie 
voordoen. De situatie die het makkelijkst op korte ter-
mijn is te realiseren, is het afsluiten van een notarieel 
samenlevingscontract. Als u dit vóór 1 januari 2020 
regelt en voldoet aan de eerdergenoemde voorwaarden, 
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kunt u alsnog voor heel 2019 als fiscale partners worden 
aangemerkt.

Tip!
Er zijn nog vijf andere situaties waarin het fiscale partner-
schap voor het hele jaar te verkrijgen is. Namelijk als uit 
uw relatie een kind is geboren, een van u beiden een kind 
van de ander heeft erkend, een van u beiden als partner 
van de ander is aangemerkt in een pensioenregeling, u 
samen met uw partner een eigen woning bezit of op uw 
woonadres een minderjarig kind van minstens een van u 
beiden staat ingeschreven. In dat laatste geval moet zowel 
u als uw partner meerderjarig zijn.

Vergeet niet om in 2019 periodiek te verrekenen
Echtgenoten die op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd 
met in die voorwaarden een periodiek verrekenbeding, 
willen nog weleens vergeten om deze verrekening ook uit 
te voeren. En als de verrekening achterwege is gebleven, zal 
bij het einde van het huwelijk door scheiding of overlijden 
(ook fiscaal) worden afgerekend alsof er gemeenschap van 
goederen was. Bent u ook getrouwd op huwelijkse voor-
waarden met een verrekenbeding, vergeet dan niet om 
deze afrekening ook over 2019 op te stellen. 

Tip!
U kunt een periodiek verrekenbeding dat jarenlang niet is 
uitgevoerd, ‘repareren’ door de te verrekenen bedragen 
alsnog te berekenen en de uitkomst vast te leggen in een 
vaststellingsovereenkomst. Vervolgens moet u het beding 
wel jaarlijks uitvoeren of u moet de huwelijkse voorwaar-
den op dit punt laten aanpassen.

Betaal nog in 2019 lijfrentepremie
Mocht u te maken hebben met een pensioengat, dan kunt 
u overwegen om een lijfrente af te sluiten. De lijfrente-
premies zijn bovendien binnen bepaalde grenzen fiscaal 
aftrekbaar. De aftrek van lijfrentepremie is in eerste instantie 
beperkt tot de zogeheten jaarruimte. Daarnaast is de 
premie alleen aftrekbaar als u deze ook daadwerkelijk heeft 
betaald in het jaar waarin u haar wilt aftrekken. Zorg er 

daarom voor dat u de lijfrentepremie uiterlijk 31 december 
2019 heeft betaald.

Tip!
Stel, u heeft in de afgelopen vijf jaar lijfrentepremies 
betaald, maar vergeten om deze inkomstenbelasting op te 
geven in uw aangifte. Bovendien staat de desbetreffende 
aangifte al onherroepelijk vast. In dat geval kunt u een 
verzoek om ambtshalve vermindering indienen bij de 
inspecteur. U moet dan kunnen bewijzen dat u de 
betaalde premie niet heeft afgetrokken. Dit kunt u 
bijvoorbeeld doen met kopieën van uw aangifte en de 
aanslag over de betreffende jaren. 

Doe nog in 2019 grote uitgaven 
Is uw vermogen zo hoog dat u box 3-heffing moet betalen 
en bezit u genoeg spaargeld om eventuele uitgaven nog in 
2019 te doen? Overweeg dan om grote privéaankopen die 
u eigenlijk in 2020 had willen doen, zoals de aanschaf van 
een nieuwe auto of nieuwe meubels, vóór 1 januari 2020 
te doen. Dergelijke bezittingen behoren namelijk niet tot 
de grondslag voor de box 3-heffing, terwijl het spaargeld 
dat u voor de aankoop gebruikt dan op de peildatum van  
1 januari 2020 ook niet meer meetelt voor de grondslag. 
Zo kunt u in box 3 flink wat besparen!

8. TIPS VOOR DE EIGEN WONING

Verkoop eigen woning na 1 januari 2020 
Bent u van plan om binnenkort uw schuldenvrije woning te 
verkopen en niet direct een nieuwe woning aan te kopen? 
Overweeg daarmee te wachten tot in 2020. Verkoopt u uw 
woning namelijk vóór 1 januari 2020, dan zal de ontvangen 
verkoopsom meetellen in de grondslag van de vermogens-
rendementsheffing van het jaar 2020 (peildatum 1 januari 
2020). Verkoopt u de woning op bijvoorbeeld 5 januari 2020, 
dan valt de koopsom in 2020 niet in box 3. 

Ga nu schuld voor verbouwing aan 
Bent u van plan om uw eigen woning te laten verbouwen? 
Als u dit nog in 2019 regelt en de verplichtingen dus aan-
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gaat vóór 1 januari 2020, verlaagt u uw grondslag voor  
de heffing in box 3.

Stel verhuur eigen woning uit tot na 2019 
Als u van plan bent om uw eigen woning te verhuren, stel 
dit dan uit tot na 1 januari 2020. Zodra u uw eigen woning 
voor langere tijd verhuurt, is de woning namelijk geen 
eigen woning meer maar een beleggingspand. Hierdoor 
gaat de woning van box 1 over naar box 3, waar zij meetelt 
voor de grondslag voor de box 3-heffing. Even wachten is 
dan dus verstandig.

Let op!
Verhuurt u vanaf 1 januari 2020 (peildatum), dan telt de 
woning voor heel 2020 mee voor de heffingsgrondslag 
voor box 3.
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Disclaimer:

De in dit memorandum opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. 

Hoewel bij de totstandkoming van dit memorandum de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de daarin opgenomen informatie op de datum 

van ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven. Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele advisering na 

een grondig onderzoek van de specifiek van toepassing zijnde situatie.


