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Alle belastingbetalers
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%.

Het kabinet geeft ook aan dat in 2020 de aftrek
scholingsuitgaven wordt vervangen door een
subsidieregeling en
dat in 2019 de aftrek uitgaven monumentenpanden zal worden afgeschaft en vervangen
door een subsidieregeling.

Verruiming heffingskortingen
De algemene heffingskorting wordt in drie jaar
verhoogd met in totaal € 358. Ook de ouderenkorting wordt verhoogd. De arbeidskorting
gaat sneller oplopen maar wordt ook steiler
afgebouwd en de inkomensafhankelijke
combinatiekorting wordt gelijkmatiger
opgebouwd. De Ziektewetuitkering van nieuwe
uitkeringsgerechtigden zonder werk telt niet
meer mee voor de van de arbeidskorting en
inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Stapsgewijze verlaging eigenwoningforfait
en hypotheekrenteaftrek
Heeft u een woning met een WOZ-waarde
tussen € 75.000 en € 1.060.000 (in 2018)? In
dat geval wordt het eigenwoningforfait van uw
woning vanaf 2020 stapsgewijs in drie jaar
verlaagd van 0,75% naar 0,60% over de WOZwaarde van uw woning.
Heeft u een inkomen dat wordt belast in de
hoogste belastingschijf? In dat geval wordt de
aftrek van hypotheekrente vanaf 2020 versneld
afgebouwd met 3% per jaar, zodat vanaf 2023
de aftrek maximaal 37,05% bedraagt. De
afbouw van de hypotheekrenteaftrek in de
hoogste belastingschijf neemt in 2018 en 2019
nog met 0,5% per jaar af. In 2019 kunt u tegen
een maximaal tarief van 49% de
hypotheekrente in aftrek brengen.

Geleidelijke afbouw aftrekposten
Heeft u een inkomen dat wordt belast in de
hoogste belastingschijf? Dan krijgt u vanaf 2020
ook te maken met de afbouw van de persoonsgebonden aftrekposten, zoals de aftrek van
giften, ziektekosten, betaalde partneralimentatie
en lijfrentepremie. De afbouw vindt plaats met
3% per jaar, totdat een aftrek tegen een tarief
van 37,05% is bereikt.

Eigenwoningforfait omlaag maar sneller
minder hypotheekrente aftrekken.
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Geen belastingrente meer bij tijdig en
correct aangifte doen
Dient u uw aangifte inkomstenbelasting/ premie
volksverzekeringen 2018 (IB-aangifte 2018) in
2019 vóór 1 mei in en wordt de aanslag
conform uw aangifte vastgesteld? In dat geval
wordt er geen belastingrente (4%) in rekening
gebracht. Dat is ook het geval als u tijdig
aangifte erfbelasting doet of tijdig verzoekt om
een voorlopige aanslag en de Belastingdienst
de (voorlopige) aanslag vaststelt conform de
aangifte of het verzoek. Het tarief van de
belastingrente blijft ongewijzigd.
Uitbreiding btw-sportvrijstelling
De btw-sportvrijstelling wordt in 2019 uitgebreid
met diensten aan niet-leden van
sportorganisaties. Tot nu toe geldt de vrijstelling
alleen voor diensten van sportorganisaties aan
hun leden. De vrijstelling zal ook gaan gelden
voor diensten die nauw samenhangen met de
beoefening van sport of met lichamelijke
opvoeding, maar blijft in alle gevallen beperkt
tot niet-winstbeogende organisaties. Zodoende
blijft de commerciële exploitatie van een
sportaccommodatie (denk aan sportscholen)
belast met 6% btw. Met de uitbreiding van de
sportvrijstelling komt tevens het recht op aftrek
van in rekening gebrachte btw voor gemeenten
en sportverenigingen en -stichtingen te
vervallen. Het Belastingplan voorziet echter in
een ruime overgangsregeling. Bovendien komt
er vanaf 2019 een subsidieregeling voor
sportverenigingen en gemeenten die door de
verruiming van de sportvrijstelling financieel
nadeel leiden.

Ruime overgangsregeling
Sportorganisaties en gemeenten die op basis
van de huidige regels een sportaccommodatie
btw belast ter beschikking stellen en louter op
basis van de verruiming van de sportvrijstelling
per 1 januari 2019 binnen de sportvrijstelling
vallen, hoeven op basis van de voorgestelde
overgangsregeling de in aftrek gebrachte btw
niet te herzien (lees: terug te betalen). Ook voor

sportaccommodaties waarvan de bouw al vóór
1 januari 2019 is gestart maar pas na die datum
worden opgeleverd en in gebruik genomen, kan
de btw op de bouwtermijnen volgens het
overgangsrecht toch nog volledig in aftrek
worden genomen, mits de aftrek op basis van
de huidige regels is toegestaan.

Verlaagd btw-tarief van 6% naar 9%
Het verlaagde btw-tarief gaat omhoog van 6%
naar 9%. Dit gaat waarschijnlijk behoorlijk
voelen in uw portemonnee. Er zijn veel
goederen die duurder worden. Naast uw
boodschappen, worden bijvoorbeeld ook
duurder boeken, papieren bladen zoals kranten
en tijdschriften, maar ook medicijnen en
hulpmiddelen, kunst en antiek. Naast veel
goederen worden ook veel diensten duurder.

De belangrijkste zijn:
• kappersdiensten;
• reparatie van (elektrische) fietsen;
• reparatie van kleding en huishoudlinnen
(gordijnen, vitrages, (tafel)lakens,
handdoeken etc.);
• reparatie van schoenen en lederwaren;
• isoleer-, schilder-,
stukadoorswerkzaamheden aan en
behangen van woningen ouder dan 2
jaar;
• schoonmaken van woningen (ook
woningen jonger dan 2 jaar);
• het bieden van logies en/of
kampeergelegenheid;
• cultuur en recreatie;
• het gelegenheid geven tot
sportbeoefening, zwemmen en
saunabezoek en toegang tot
sportwedstrijden;
• personenvervoer;
• het opleveren van goederen waarvoor
de opdrachtgever de grondstoffen heeft
geleverd, zoals het opkweken van
planten en groeten en het opfokken van
dieren.
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Eigen risico zorgverzekering ongewijzigd
Het verplicht eigen risico in de
Zorgverzekeringswet (Zvw) blijft tot en met
2021 ongewijzigd. Dat wil zeggen dat tot 2022
dit eigen risico € 385 blijft bedragen.

Daarnaast wordt de grondslag verbreed
doordat de vrijstelling voor zuiveringsslib
vervalt. Ook wordt de afvalverbranding in
biomassa-energiecentrales voortaan belast.
Wijzigingen in energiebelasting
De energiebelasting wijzigt volgend jaar.
Aardgas wordt duurder, elektriciteit wordt
goedkoper maar de opslag voor duurzame
energie gaat omhoog. Volgens de Vereniging
Eigen Huis gaan huiseigenaren met een
gemiddeld gezinsverbruik ongeveer 25% meer
energiebelasting betalen. Dat komt in 2019
neer op ruim € 150.

Eigen risico zorgverzekering blijft
ongewijzigd

Maximale inkomensgrenzen huurtoeslag
vervallen
De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan
met een wetsvoorstel dat onder meer voorziet
in het vervallen van de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag. Als ook de Eerste
Kamer hiermee instemt, dan wordt de huurtoeslag over een langer inkomenstraject
afgebouwd. Een geringe inkomensstijging leidt
dan niet meer ineens tot het volledige verlies
van de huurtoeslag.
Meer BPM betalen
Auto’s worden sinds kort getest op hun
werkelijke CO2-uitstoot. De BPM voor
personenauto’s is afhankelijk van de CO2uitstoot. Om te voorkomen dat de prijzen van
personenauto’s hierdoor de pan uit rijzen,
worden de BPM-tarieven gematigd door een
omrekenmodule. Die zorgt ervoor dat de
nieuwe BPM-tarieven minder stijgen dan werd
verwacht.

Afvalstoffenbelasting fors omhoog
De afvalstoffenbelasting wordt volgend jaar fors
verhoogd door verhoging van het tarief voor het
storten en verbranden van afvalstoffen.
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