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Inhoud

Uitstel vervanger Wet DBA tot 2021
Niet geheel onverwacht loopt de vervanging van de Wet DBA vertraging 
op. De bedoeling is dat het straks niet meer mogelijk is om zzp’ers met een 
laag tarief langdurig in te huren voor reguliere bedrijfsactiviteiten van de 
opdrachtgever. Maar het kabinet is zelf tot de conclusie gekomen dat deze 
maatregel strijdig is met het EU-recht. Daarom moeten nu eerst alternatieven 
worden verkend. Dit betekent echter niet dat alle voorgenomen maatregelen 
worden uitgesteld tot 2021. Zo ziet de planning er nu uit.

Planning en voortgang
•  Per 1 januari 2019 is in het Handboek Loonheffingen een verduidelijking van 

de gezagsverhouding opgenomen.
•  Via een webmodule kunnen opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring 

krijgen als uit beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van 
een dienstbetrekking. De verwachting is dat deze eind 2019 klaar is.

•  De uitwerking van de maatregel voor zpp’ers met een laag tarief loopt 
vertraging op, mede vanwege de geconstateerde spanning met het Europees 
Recht. Voor deze maatregel wordt samen met die voor opt-out (keuze om niet 
verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen) bij een hoog tarief in de 
eerste helft van 2019 een internetconsultatie gestart. Deze maatregel zal per 
1 januari 2021 in werking treden.

•  Er wordt onderzocht of de fictieve dienstbetrekkingen kunnen worden 
aangepast of dat zij kunnen vervallen. De fictieve dienstbetrekkingen 
hebben namelijk gedeeltelijk hetzelfde doel als de invoering van de 
arbeidsovereenkomst bij een laag tarief. Dit heeft betrekking op de fictieve 
dienstbetrekkingen, waarbij de voorwaarde geldt dat iemand langer dan een 
maand ten minste 40% van het minimumloon verdient.
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Langzaam naar twee 
tariefschijven 
De tariefschijven in de loon- en inkomstenbelasting wor-
den 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 begin-
punt van de tweede schijf wijzigt niet tot en met 2025.  
In 2019 bedraagt het tarief in de tweede schijf 36,65%,  
in de derde schijf 38,10% en in de hoogste schijf 51,75%.

Geleidelijke afbouw  
ondernemersfaciliteiten
De stapsgewijze overgang naar twee tariefschijven leidt 
vanaf 2020 ook tot beperking van de ondernemersaftrek  
voor ondernemers met een inkomen in de hoogste 
belasting schijf. De ondernemersaftrek bestaat uit de  
volgende ondernemersfaciliteiten: 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 nog aftrekbaar tegen 
51,75%. Vervolgens wordt de aftrek afgebouwd met 3% 
per jaar, zodat in 2023 deze aftrekposten nog slechts 
aftrekbaar zijn tegen 37,05%. 

Minder EIA
Het aftrekpercentage voor de Energie-investeringsaftrek 
(EIA) bedraagt in 2019 nog slechts 45%. In 2018 was dit 
nog 54,5%. De EIA is een extra aftrekpost van de investe-
ringskosten 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 3 maanden na het verlenen van de investerings- 
opdracht. 

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).

Doe tijdig opgave  
uitbetaalde bedragen  
aan derden

Heeft u in 2018 bedragen uitbetaald aan derden? Denk 
er dan aan dat u hiervan uiterlijk 31 januari 2019 opgave 
doet bij de Belastingdienst. Er wordt geen uitstel verleend. 
U moet de gegevens over de aan derden uitbetaalde 
bedragen (de zogenoemde IB 47-opgave) digitaal aan-
leveren bij de Belastingdienst. Dat kan via de software van 
de Belastingdienst met de ‘Invoerapplicatie voor opgaven 
derden uitbetaling (IDU)’ of via de eigen software. In het 
laatste geval wordt de ‘Handleiding Digitaal aanleveren 
van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software’ 
gebruikt. Hierin staat waar het aan te leveren bestand aan 
moet voldoen. 

Compensatieregeling voor 
gedupeerde ondernemers 
met Bbz-tegemoetkoming 

Heeft u in de periode 2014 tot en met 2016 een 
tegemoet koming 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 tegemoetkoming in de vorm van een lening. Kon u 
de lening niet terugbetalen, dan werd de lening omgezet 
in een gift. Deze gift moest u echter tot uw toetsings-
inkomen rekenen, waardoor u achteraf bezien meer toe-
slagen 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 u 
komt namelijk in aanmerking voor compensatie. 

Benut de 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 reke-
ning te houden met de in een gift omgezette lening.
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Verlaagde btw-tarief 9%
Het verlaagde btw-tarief bedraagt sinds 1 januari jl. 9%. 
De verhoging heeft verstrekkende gevolgen voor uw  
administratie. Ten eerste heeft u uw administratieve  
systemen en procedures en uw prijzen tijdig moeten 
(laten) aanpassen, zodat u zonder problemen kon over-
gaan 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. 

Geen naheffingen
Heeft u in 2018 goederen of diensten verkocht  
waarvoor de afnemer u heeft betaald, maar die u nog 
in 2019 moet leveren of verrichten? In dat geval heft de 
Belastingdienst geen btw na. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
om concerten en sportevenementen, maar bijvoorbeeld 
ook om goederen en diensten zoals stukadoor- en  
schilderwerkzaamheden.

Kleineondernemers- 
regeling wordt omzet- 
gerelateerde 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 aanmer-
king voor ontheffing van de administratieve verplichtingen. 
Vanaf 1 januari 2020 wordt de KOR omgezet in een facul-
tatieve 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 toegan-
kelijk voor ondernemers/natuurlijk personen. De nieuwe 
regeling wordt ook toegankelijk voor rechtspersonen,  
zoals bv’s, stichtingen en verenigingen. U kunt vanaf  
1 juni 2019 bij de Belastingdienst aangeven of u vanaf  
1 januari 2020 kiest voor toepassing van de nieuwe KOR. 

Jaaraangifte btw blijft 
Het plan om de jaaraangifte af te schaffen voor onder- 
nemers die gebruikmaken van de kleineondernemers- 
regeling en u te verplichten om voortaan kwartaalaangifte 
te doen, gaat niet door. Tijdens de behandeling van de 
Belastingplannen 2019 in de Tweede Kamer is de regering 
verzocht om de jaaraangifte te handhaven voor kleine on-
dernemers/natuurlijke personen en voor samenwerkings-
verbanden met uitsluitend natuurlijke personen. Viermaal 
per jaar btw-aangifte doen in plaats van eenmaal vormt 
een te zware administratieve belasting. De regering heeft 
toegezegd aan dit verzoek tegemoet te komen.

Let op!
Bent u een ondernemer die btw-belaste prestaties  
verricht en kunt u vanaf 2020 gebruikmaken van de nieu-
we vrijstellingsregeling? Het is dan goed om te weten dat 
als u verzoekt om toepassing van de nieuwe vrijstellings- 
regeling, daar de volgende gevolgen aan verbonden zijn:
•  u 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. Maar herziening blijft achterwege 
beneden een grensbedrag van € 500.

Denk aan de btw-deadlines 
bij onroerende zaken
Heeft u bij de koop of verkoop van een onroerende zaak 
ervoor gekozen om btw-belast te leveren? In dat geval 
moet de koper binnen vier weken na afloop van het boek-
jaar dat volgt op het boekjaar waarin het pand aan hem/
haar is geleverd, een schriftelijke verklaring uitreiken aan 
de verkoper en de Belastingdienst. Daaruit moet blijken 
dat de koper het pand in beide jaren ook feitelijk voor 
90% (soms 70%) of meer voor belaste prestaties heeft 
gebruikt. Bij een belaste levering in 2017 moet dat dus 
uiterlijk gebeuren vóór 29 januari 2019. 

Belaste verhuur
Ook bij belaste verhuur van een onroerende zaak moet 
de huurder die niet meer aan het 90%- (70%-) criterium 
voldoet, dit melden bij de verhuurder en bij de Belasting-
dienst binnen vier weken na afloop van het jaar.
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Btw-maatregelen  
e-commerce
Bent u een kleine ondernemer die via internet in beperkte 
mate digitale diensten verricht voor particulieren in een 
ander EU-land? In dat geval komt u mogelijk in aanmer-
king voor een tegemoetkoming in de btw-verplichtingen. 
Kleine ondernemers die alleen in Nederland gevestigd 
zijn en via internet digitale diensten verrichten voor 
particulieren in andere EU-lidstaten, moeten voortaan 
in Nederland btw-aangifte doen naar het Nederlandse 
btw-tarief. Daarbij geldt als voorwaarde dat de omzet  
van deze diensten in het lopende kalenderjaar én in het 
kalenderjaar ervoor, niet meer dan € 10.000 mag bedra-
gen. U mag er ook voor kiezen om btw af te dragen in 
de EU-lidstaat van de particulier naar het daar geldende 
tarief. De Belastingdienst heeft hiervoor het formulier 
‘Keuze plaats van dienst digitale diensten’ beschikbaar 
gesteld. Vanaf 2021 worden er nog meer maatregelen 
ingevoerd in het kader van e-commerce. Zo wordt dan 
de toepassing van de Mini One Stop Shop-regeling ook 
mogelijk voor afstandsverkopen. 

Tip!
Check uw jaaromzet en stel vast of u in aanmerking komt 
voor deze tegemoetkoming. 

Vereenvoudiging bewijslast
Dit jaar treedt ook een andere vereenvoudigings maatregel 
in werking. Verricht u digitale diensten voor particulieren 
in andere EU-lidstaten en heeft u een jaaromzet van niet 
meer dan € 100.000? In dat geval hoeft u nog maar één 
in plaats van twee bewijsstukken te overleggen voor het 
vaststellen van de woonplaats van de particulier.

In deze brochure is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 1 januari 2019. Hoewel ten aanzien 
van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten 
en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor 
uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.

Nieuwe btw-regels  
voor vouchers
Maakt u gebruik van vouchers? Denk bijvoorbeeld aan 
waarde- en cadeaubonnen of telefoonkaarten? Sinds  
1 januari 2019 zijn er nieuwe regels in werking getreden 
voor de btw-heffing bij uitgifte, (door)verkoop en inwisse-
ling daarvan. De nieuwe regels maken onderscheid tussen 
vouchers voor enkelvoudig en voor meervoudig gebruik. 
Vouchers voor enkelvoudig gebruik kunnen slechts voor 
één doel worden gebruikt. Vouchers voor meervoudig 
gebruik kunnen voor verschillende doelen worden ge-
bruikt. Bij vouchers voor enkelvoudig gebruik vindt de 
btw-heffing plaats bij uitgifte en bij elke doorverkoop.  
Bij de vouchers voor meervoudig gebruik vindt de btw- 
heffing pas plaats bij inwisseling. Ook wijzigt de maatstaf 
van heffing bij belaste transacties met vouchers. 

Let op!
De nieuwe regels hebben geen betrekking op kortings-
vouchers!

Belastingdienst start nieuw 
portaal voor ondernemers
Sinds 3 januari jl. is een nieuw portaal voor ondernemers 
gestart: Mijn Belastingdienst Zakelijk. Bent u zzp’er of 
heeft u een eenmanszaak, dan kunt u daar btw-aangifte 
doen en corrigeren. Ook kunt u daar een opgaaf intra-
communautaire prestaties (IPC) doen en uw rekening-
nummer opgeven of wijzigen. U logt daarvoor in met uw 
DiGiD. In de loop van 2019 kunnen ook andere onder- 
nemers in Mijn Belastingdienst Zakelijk aangifte doen voor 
de btw, de loonheffingen en de vennootschapsbelasting. 
Zij kunnen dan inloggen met e-Herkenning. 
Het nieuwe portaal werkt beter op tablets en smart- 
phones dan de bestaande portaal voor ondernemers. U 
kunt bovendien uw aangifte tussendoor opslaan en altijd 
inzien. Het bestaande portaal blijft voorlopig nog wel in 
de lucht, maar zal op den duur worden vervangen door 
Mijn Belastingdienst Zakelijk.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/formulier-keuze-plaats-van-dienst-digitale-diensten-beschikbaar
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CHECKLIST STARTPUNTEN  
2019 VOOR DE ONDERNEMER

   Maak in 2019 nog optimaal gebruik van de ondernemersfaciliteiten

   Check op de Energielijst of uw energiezuinige investering in aanmerking komt voor de Energie-investeringsaftrek

   Controleer op de Milieulijst of uw milieuvriendelijke investering in aanmerking komt voor de milieu-
investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 

   Maak gebruik van de compensatieregeling als u in de periode 2014 tot en met 2016 een tegemoetkoming ontving 
op basis van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen en u toeslagen moest terugbetalen

   Zijn uw prijzen, administratieve systemen en procedures tijdig aangepast aan het hogere verlaagde btw-tarief van 
9%?

   Ga na of laat nagaan of het voor u interessant is om vanaf 1 januari 2020 te kiezen voor de nieuwe kleine 
ondernemersregeling in de btw

   Check uw jaaromzet digitale diensten aan particulieren in andere EU-lidstaten; u kunt misschien btw-aangifte doen 
naar het Nederlands btw-tarief

   Maakt u gebruik van vouchers, zoals waarde- en cadeaubonnen of telefoonkaarten? Heeft u dan uw systemen 
aangepast aan de gewijzigde regels? 

   Heeft u in 2017 een onroerende zaak btw-belast geleverd? Zorg dan dat u uiterlijk 29 januari a.s. een schriftelijke 
verklaring van de koper heeft dat hij het pand de afgelopen twee jaren ook feitelijk voor 90% (soms 70%) heeft 
gebruikt voor belaste prestaties

   Verhuurt u een onroerende zaak met btw? Als uw huurder niet meer aan het 90%- (70%-)criterium voldoet, moet 
hij/zij dat binnen vier weken na afloop van het jaar bij u en de Belastingdienst melden. Check of dit aan de orde is 
en zo ja, of uw huurder zich heeft gemeld.

   Bent u zzp’er of heeft u een eenmanszaak? U kunt dan gebruik maken van het nieuwe portaal voor ondernemers: 
Mijn Belastingdienst Zakelijk om onder meer uw btw-aangifte te doen en te corrigeren.
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