




Voorkom verliesverdamping
Een verliesuit werk en woninggeleden in 2018 isalleen verrekenbaar met winsten behaald in 2015, 2016 en 2017 (carry-back) en
de winsten behaald in de jaren 2019 tot en met 2027 (carry-forward). Daarna gaan deze verliezen verloren. Verliezen uit 2009
zullen per 31 december 2018 verdampen. Om verliesverdamping te voorkomen, kan wellicht het resultaat worden verhoogd door
bijvoorbeeld kosten en lasten uit te stellen of voorzieningen te laten vrijvallen. Of misschien kunnen stille reservesbesloten in uw
bedrijfsmiddelen en/of activiteiten worden gerealiseerd. Neem hierover contact op met uw adviseur.

Lenen van uw bv (inclusief rekening-courant)
Alsdga kunt u bijvoorbeeld uw beleggingen financieren met een lening van uw bv. In box 3 wordt een fictief rendement belast voor
zover de waarde van de beleggingen het bedragvan de opgenomen lening overtreft. De betaalde rente isverder geen aparte
aftrekpost meer voor de inkomstenbelasting. Het lenen moet gebeuren op zakelijke voorwaarden. Een onderdeel van de
zakelijkheid iseen schriftelijke vastlegging. Bespreek met uw adviseur welke voorwaarden u nogmeer overeen moet komen. Alsu
de lening bent aangegaan voor de eigen woning, dan isde rente aftrekbaar. Betreft het een lening van na2012, dan moeten bij de
aangifte inkomstenbelasting in beginsel extra gegevensover de lening worden verstrekt aan de Belastingdienst. Vraagt u dit indien
nodig na bij uw adviseur. Hebt u alsdga een structureel hoge rekening-courantschuld bij uw bv, dan loopt u het risico dat de fiscus
(een deel van) de schuld aanmerkt alsdividenduitkeringen een correctie aanbrengt, eventueel zelfsverhoogd met een boete. Dit
risico kunt u verminderen door bijvoorbeeld de bedragen af te splitsen die u hebt geleend voor de aankoop van beleggingen, de
eigen woning of andere grote privé-investeringen. U moet hiervan dan (zakelijke) leningsovereenkomsten opstellen en de overige
voorwaarden uit de overeenkomst ook naleven. Het kabinet wil het overmatig lenen bij de eigen bv ontmoedigen door met ingang
van 1 januari 2022 inkomen in box 2 te constateren voor zover de totale som van schulden bij de eigen bv (uitgezonderd
eigenwoningschulden) meer bedraagt dan € 500.000,

Vordering op uw bv (inclusief rekening-courant)
Alsu alsdga een vorderingheeft op uw eigen bv, isde terbeschikkingstellingsregelingvan toepassing. In beginsel worden de
voordelen belast in box 1. Een uitzondering isgemaakt voor de situatie dat gedurende het kalenderjaar het saldo van de rekening-
courant niet hoger isgeweest dan € 17.500, waarbij de bv tevensgeen rente in aanmerkingneemt. Deze situatie bespaart een
hoop administratieve rompslomp. Zorg er in andere situatiesvoor dat de voorwaarden zakelijk zijn, anderszou een eventueel
afwaarderingsverlieswel eensniet aftrekbaar kunnen zijn.

Borgstellingsprovisie bedingen bij bv
Staat u alsdga in privé borgvoor een door de bank aan uw bv verstrekte lening, dan moet u hiervoor een vergoedingbedingen bij
uw bv. De bank kan u immers in privé aanspreken om de schuld, inclusief rente, te betalen alsde bv hiertoe niet in staat is. Het is
aan te raden een zakelijke borgstellingsprovisie bij uw bv in rekening te brengen om te voorkomen dat de fiscusdit (eventueel zelfs
met boetes) corrigeert. De vergoedingvoor de borgstellingwordt beschouwd alseen voordeel volgensde
terbeschikkingstellingsregelingen isbelast als resultaat uit overige werkzaamheden in box 1. De bv kan de vergoeding aftrekken.

Dividenduitkeringwegensverhoging aanmerkelijkbelangtarief (box 2)
Het aanmerkelijkbelangtarief wordt in 2020 verhoogd naar 26,25%en vanaf 2021 naar 26,9%. Het kan zijn dat u alsdga daarom
overweegt uw bv in 2019 dividend te laten uitkeren, dat kan dan immersnog tegen 25%aanmerkelijkbelangheffing. Wegenshet
verschil in heffingssystematiek tussen box 2 en box 3 kan het fiscaal gunstiger zijn om het dividend al begin 2019 te laten uitkeren
in plaatsvan pastegen het einde van 2019. Bespreek dit met uw adviseur.

Uitfaseren van pensioen in eigen beheer
Vanaf 1 juli 2017 ispensioenopbouw in eigen beheer door de dga niet langer mogelijk. De hogere commerciële waarde van het
pensioen kan fiscaal geruisloosworden afgestempeld naar de lagere fiscale waarde. Loonbelasting, revisierente en
vennootschapsbelastingworden niet geheven. Dit afstempelen kan alleen in combinatie met volledige afkoop of volledige
omzetting in een oudedagsverplichting (ODV). Tot en met het jaar 2019 kan fiscaal gefaciliteerd worden afgekocht. De
afkoopmogelijkheid geldt zowel voor ingegane alsvoor nog niet ingegane pensioenen. In 2017 gold een korting van 34,5%op de
grondslag, in 2018 isde korting 25%en in 2019 19,5%. De grondslag isde laagste van de volgende waarden: de fiscale waarde van
het pensioen per ultimo van het boekjaar dat eindigt in 2015 of de fiscale waarde op afkoopdatum. Gerekend vanuit het hoogste
belastingtarief betekent dit in 2018 een effectief tarief van circa 39%en in 2019 komt dit uit op circa 42%. De afnemende korting is
erop gericht dat de dga’szo snel mogelijk ‘uitfaseren’. Het isdusfiscaal voordeliger dat dit jaar nog te doen dan te wachten tot
2019. Overlegdit met uw adviseur.

Beperking lenen van eigen bv door dga (2022)
Het kabinet heeft een maatregel aangekondigd die het lenen van de eigen bv door dga’swil ontmoedigen. De maatregel beoogt
het belastinguitstel in box 2 tegen te gaan door inkomen in box 2 te constateren voor zover de totale som van schulden bij de eigen
bv meer bedraagt dan € 500.000. Om dga’sde mogelijkheid te bieden hun excessieve schulden aan de eigen bv tijdig terug te
brengen, gaat de maatregel pas in per 1 januari 2022. Bestaande en nieuwe eigenwoningschulden zullen worden uitgezonderd. Het
kabinet isvoornemenshet wetsvoorstel in het voorjaar van 2019 naar de Tweede Kamer te sturen.



Aftrek onderhoudskosten monumentenpanden: laatste kans
Alsu in een rijksmonumentenpand woont of een dergelijk pand bezit, is in 2018 nog80%van de onderhoudskosten voor het
monumentenpand aftrekbaar. De fiscale aftrek voor onderhoud aan monumentenpanden wordt echter per 1 januari 2019
afgeschaft. Voor particuliere eigenaren van een monumentenpand met een woonfunctie komt er een aparte subsidieregeling. De
kosten die worden gesubsidieerd kunnen zowel betrekkinghebben op onderhouds- alsop restauratiewerkzaamheden. In de
periode van 1 maart tot 30 april, volgend op het kalenderjaar waarin het onderhoud isverricht, moet de subsidie worden
aangevraagd. Het subsidiepercentage bedraagt over 2019 en 2020 38%. Dit subsidiepercentage zal in ieder geval in de
(uitkerings)jaren 2020 en 2021 niet worden verlaagd. Vanaf 2022 gaat het percentage naar 35%en bij een onverhoopt tekort aan
budget gaat het subsidiepercentage naar beneden. Worden de werkzaamheden verricht en betaald voor 1 januari 2019, dan geldt
de fiscale aftrek. Worden de werkzaamheden verricht en betaald op of na 1 januari 2019, dan geldt de subsidieregeling. Het
verdient dusaanbeveling om onderhoudswerkzaamheden aan onderdelen die niet voor subsidiëring in aanmerking kunnen komen
te laten verrichten voor 1 januari 2019 indien dit nog mogelijk is, en in ieder geval de facturen voor werkzaamheden die verricht
zijn in 2018, zekerheidshalve ook in 2018 te betalen.

Auto van de zaak
Indien u een auto ter beschikkingkrijgt van de werkgever, dan bedraagt de bijtellingvoor privégebruik 22%van de
cataloguswaarde. Voor nulemissieauto’s(auto’sdie geen CO2 uitstoten, in de regel volledig elektrische auto’s) bedraagt de
bijtelling 4%gedurende de eerste 60 maanden na aanschaf. Voor auto’sdie meer dan vijftien jaar geleden voor het eerst in gebruik
zijn genomen geldt de waarde in het economische verkeer alsgrondslagen een bijtellingvan 35%. Vanaf 2019 vallen nieuwe
nulemissieauto’sonder het reguliere bijtellingspercentage van 22%voor zover de cataloguswaarde meer dan € 50.000 bedraagt.
De kortingwordt dusgemaximeerd op € 9.000. De enige uitzonderinghierop geldt voor auto’sdie rijden op waterstof: deze blijven
volledig onder het verlaagde bijtellingspercentage vallen. De datum van de eerste tenaamstelling in het kentekenregister is
bepalend voor de hoogte van de bijtelling.

Eigen bijdrage voor de auto van de zaak
Ismet uw werkgever afgesproken dat u bepaalde kosten zelf moet betalen, regel het dan zo dat u deze kosten betaalt aan uw
werkgever. Alleen de kosten voor het privégebruik die u aan uw werkgever hebt betaald, komen in mindering op de bijtellingvoor
het privégebruik van de auto. De werkgever kan eventueel zelf de kosten die u bent verschuldigd voor privégebruik aan een derde
betalen.

Verklaring geen privégebruik auto
Alsu op jaarbasis500 of minder privékilometersrijdt met de aan u ter beschikkinggestelde auto van de werkgever, dan kunt u de
Belastingdienst verzoeken een Verklaringgeen privégebruik af te geven. Na overlegging van deze verklaringaan uw werkgever
hoeft deze het voordeel van het privégebruik van de ter beschikkinggestelde auto niet tot uw loon te rekenen. Zodra u constateert
dat u in het kalenderjaar meer dan 500 kilometersprivé zult gaan rijden, dient u dit direct te melden aan de Belastingdienst. Alsuw
werkgever weet of vermoedt dat meer dan 500 kilometersprivé worden gereden, heeft ook hij de plicht om dit te melden aan de
Belastingdienst. Deze zal de Verklaringgeen privégebruik dan intrekken. Wanneer deze meldingen niet, niet tijdigof niet op de
voorgeschreven wijze worden gedaan, kan een vergrijpboete worden opgelegd. Over de periode dat bij u door uw werkgever ten
onrechte geen loonheffing isingehouden over het voordeel van het privégebruik van de ter beschikkinggesteldeauto, zal de
Belastingdienst aan u (en niet aan uw werkgever) een naheffingsaanslag voor de loonheffingen de inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet opleggen (eventueel met boete en heffingsrente). Controleer uw kilometeradministratie op
onvolkomenheden. Alsu nalatig bent in het melden van het hogere privégebruik zal dit, afhankelijk van het geval, van invloed zijn
op de hoogte van de boete die de Belastingdienst aan u oplegt.

Verlaging tarieven vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting gaat stapsgewijsomlaag. Het reguliere tarief gaat van 25%naar 22,55%in 2020 en uiteindelijk 20,5%in
2021. Het verlaagde tarief voor winst tot en met € 200.000 (‘MKB-tarief’) gaat van 20%naar 19%in 2019, 16,5%in 2020 en
uiteindelijk 15%in 2021.

30%-regeling verkort naar vijf jaar
De 30%-regeling iseen fiscale faciliteit voor werknemersdie vanuit het buitenland naar Nederland komen
en een specifieke deskundigheid bezitten die op de Nederlandse arbeidsmarkt
niet, of schaars, aanwezig is. Op basisvan deze faciliteit kan grofweg
30%van het loon onbelast door de werkgever worden vergoed.
De periode van toekenningvan de 30%-regelingwordt met
ingangvan 1 januari 2019 beperkt van acht tot vijf jaar.
Voor bestaande gevallen iseen overgangsregeling
opgenomen.



II. Particulieren

Verlaging grondslag box 3
U betaalt minder belastingalsde grondslagvan box 3 lager is. Dit kunt u beïnvloeden door bijvoorbeeld uw belastingschulden te
betalen voor 1 januari van het nieuwe jaar. Ukunt ook denken aan een schenkingaan uw (klein)kinderen of de aankoop (en
betaling!) van een consumptiegoed (zoalseen auto, schilderij of boot) voor het einde van het jaar. Betalingen voor 1 januari
verminderen de grondslagvan box 3 van het daaropvolgende jaar.

Betaal uw hypotheekrente maximaal zesmaanden vooruit
Vanaf 2014 wordt het maximale percentage waartegen de hypotheekrente over de eigenwoningschuld in de hoogste schijf kan
worden afgetrokken jaarlijksmet 0,5%verlaagd. De hypotheekrenteaftrek bedraagt zo in 2018 maximaal 49,5%en in 2019
maximaal 49%. Indien u de hypotheekrente voor volgend jaar al in 2018 betaalt, kunt u deze onder bepaalde voorwaarden ook in
2018 al aftrekken. Dit kan dustot een hogere aftrek leiden. Dit geldt slechtsvoor maximaal zesmaanden vooruitbetaalde rente.

Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting
U kunt om een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting2019 vragen alsaannemelijk isdat de ingehouden loonbelasting hoger zal
zijn dan de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting. Dit kan het geval zijn alsu in 2019 aftrekposten zult hebben, zoals
(hypotheek)rente in verband met de eigen woning, uitgaven voor inkomensvoorzieningen (onder andere lijfrentepremies),
persoonsgebonden aftrek (onder andere alimentatie) en verliezen uit werk en woning uit voorgaande jaren.

Herbeoordeling testament/huwelijksgoederenregime
Met ingangvan 1 januari 2018 ishet huwelijksvermogensrecht ingrijpend gewijzigd. Wie trouwt zonder huwelijkse voorwaarden te
hebben gemaakt, heeft niet meer automatisch een algehele gemeenschap van goederen. Wie overweegt in 2018 of 2019 in het
huwelijk te treden, doet er goed aan om zich van de consequentiesvan de wetswijziging te vergewissen. De wetswijzigingheeft
geen gevolgen voor bestaande situaties. Het kan echter, ook fiscaal, toch nuttigzijn uw testament en/of huwelijksgoederenregime
dit jaar nogeenskritisch te (laten) bekijken. Dit isvooral van belangbij veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden.

Tweeschijvenstelsel box 1 (‘sociale vlaktaks’)
Er komt in box 1 stapsgewijseen tweeschijvenstelsel. In de kalenderjaren 2019 en 2020 worden de drie laagste tarieven steeds
verder in lijn gebracht, totdat in 2021 het basistarief (inclusief premiesvolksverzekeringen) 37,05%bedraagt. Dit basistarief gaat
gelden voor het inkomen tot en met € 68.507. Daarnaast wordt het huidige toptarief in drie stappen verlaagd tot 49,50%in 2021.
Het toptarief gaat gelden voor het inkomen boven € 68.507. Het beginpunt voor het toptarief wordt tot en met 2024 bevroren. De
vlakkere tariefstructuur zorgt ervoor dat het minder van belang wordt of het inkomen in een huishouden met één of twee
personen wordt verdiend. Dit maakt de fiscale behandelingvan verschillende typen huishoudensevenwichtiger. Voor AOW-
gerechtigden geldt tot een inkomen van € 35.286 (2021) een tarief van 19,15%(2021).

Aftrekposten in box 1 geleidelijk naar basistarief (2020)
Met ingangvan 1 januari 2020 wordt het tarief waartegen aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning(zoals
hypotheekrenteaftrek) in box 1 in aanmerkingworden genomen versneld afgebouwd.

Voor de volgende aftrekposten gaat hetzelfde gelden:
- de ondernemersaftrek;
- de 14%-MKB-winstvrijstelling;
- de terbeschikkingstellingsvrijstelling;
- de persoonsgebonden aftrek (in 2018: partneralimentatie, uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor
gehandicapten, scholingsuitgaven, uitgaven voor monumentenpanden, aftrekbare giften en – op grond van overgangsrecht –
verliezen op beleggingen in durfkapitaal).

Deze aftrekposten kunnen uiteindelijk in 2023 slechts tegen het basistarief van 37,05%in aftrek worden gebracht en niet meer
tegen het toptarief van 49,5%. Dit scheelt 12,45%! Met name over alimentatie zijn veel vragen gesteld, omdat dit forse
inkomenseffecten kan hebben. Bevestigd isdat voor nieuwe situatiesbij het vaststellen van de alimentatienormen rekeningzal
worden gehouden met het lagere voordeel van de aftrek van alimentatie. Voor bestaande situatieskan de fiscale wijziging
aanleiding zijn om bestaande afspraken te herzien. Partijen kunnen in onderlingoverleg, viaeen mediator, advocaat of rechter tot
herzieningovergaan.

Vereenvoudiging regelsvoor de aan werknemerster beschikkinggestelde fiets(2020)
De regelingvan de fietsvan de zaak wordt met ingangvan 1 januari 2020 vereenvoudigd. Vanaf 2020 zal voor het privégebruik van
de fietsvan de zaak een vaste bijtelling gelden zoalsvoor de auto van de zaak. Voor de ter beschikking gestelde fietswordt de
bijtelling gesteld op 7%van de waarde van de fiets inclusief accessoiresbij de fietsdie met de fiets ter beschikkingworden gesteld.
Raadpleeguw adviseur.



Planning giften
Giften aan door de Belastingdienst erkende algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) of
steunstichtingen SBBI kunt u aftrekken. De aftrek bedraagt maximaal 10%van het verzamelinkomen voor toepassing van de
persoonsgebonden aftrek. Voor 2018 bedraagt de drempel 1%van het verzamelinkomen voor toepassingvan de
persoonsgebonden aftrek, met een minimum van € 60. Bij giften aan culturele instellingen kunt u zelfs rekenen op een verhoging
van uw aftrekbare gift (de multiplier giftenaftrek). De verhogingbedraagt 25%, maar ten hoogste € 1.250. Stem uw giften af op de
drempel en het maximum.

Bestuurslid van de anbi
Alsu kosten maakt voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (anbi), bijvoorbeeld in uw hoedanigheid alsbestuurslid, en u mag
deze kosten declareren maar u hebt dat niet gedaan, dan kunt u deze kosten onder voorwaarden aftrekken alsgift aan de anbi. Dit
geldt ook alsde anbi niet in staat isde kosten te vergoeden, maar zij dat volgensmaatschappelijke opvattingen wel behoort te
doen.

Schenkingsvrijstelling
In 2018 zijn schenkingen door oudersaan kinderen tot de volgende bedragen vrijgesteld van schenkbelasting:
Kind: € 5.363
Kind tussen 18 en 40 jaar (eenmalig) naar keuze:
- ter vrije besteding€ 25.731;
- voor studie € 53.602
- voor eigen woning € 100.800

Voor de eenmaligverhoogde vrijstelling komt het kind in aanmerking, mitsdaarop een beroep wordt gedaan in de aangifte
schenkbelasting (en u nogniet eerder een beroep op deze vrijstelling hebt gedaan). Indien het kind niet maar zijn partner wel aan
de voorwaarden voldoet, kunt u als(schoon)ouderswellicht ook gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling. U moet deze aangifte
indienen voor 1 maart 2019.

Let op!
Met ingangvan 1 januari 2017 isde eenmalige vrijstelling voor een schenkingdie verband houdt met de eigen woning (weer)
verhoogd, waarbij de beperkingdat de schenking moet zijn gedaan door een ouder aan een kind isvervallen. Het overgangsrecht is
ingewikkeld; welke bedragen exact nog belastingvrij mogen worden geschonken hangt af van welke bedragen u in welke jaren voor
welke doeleinden hebt geschonken. Raadpleeguw adviseur.

COLOFON
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief isde
grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.
De juistheid en volledigheid van de nieuwsbrief kan
echter niet worden gegarandeerd.
De samenstellersen de uitgever accepteren dan
ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die het directe of indirecte gevolg isvan
handelingen en\of beslissingen die gebaseerd zijn
op deze nieuwsbrief.
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