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Kort na Prinsjesdag 2018 werd een wetsvoorstel aangekondigd waarmee de
wetgever het op grote schaal lenen bij de eigen bv door de dga wil tegengaan.  

Veel dga’s staan stevig rood bij de eigen bv. Soms omdat men bij de bv de eigen
woning heeft gefinancierd, soms omdat men geleend heeft om te beleggen, soms
eenvoudigweg ook om van te leven. Dat grootschalige lenen is de fiscus een doorn
in het oog. In samenhang met het Belastingplan 2019 werd daarom alvast een
wetsvoorstel aangekondigd waarmee het excessief lenen bij de eigen bv zal 
worden tegengegaan. Nadat duidelijk werd dat de dividendbelasting toch niet zal
worden afgeschaft, werd dit aangekondigde wetsvoorstel wat versoepeld. Maar in
grote lijnen staat het (medio februari 2019 nog steeds niet gepubliceerde) wets-
voorstel nog recht overeind.

In de plannen zal de dga die bij zijn eigen bv een lening heeft van meer dan 
€ 500.000, te maken gaan krijgen met een fictieve dividenduitkering. Voor zover 
de lening hoger is dan dit bedrag zal de lening aangemerkt worden als een divi-
dend, met alle fiscale gevolgen van dien. De lening die de dga heeft opgenomen
voor de eigen woning zal hierbij niet meetellen. Daarvoor gelden uiteraard wel de 
gebruikelijke voorwaarden als men aanspraak wil kunnen maken op de aftrek van
de betaalde rente. 
Het wetsvoorstel zal pas in 2022 in werking treden. Men heeft dus nog enkele 
jaren de tijd om een roodstand in rekening-courant (of andere leningen) op orde te
brengen. Daarbij kan men denken aan aflossen, herfinancieren of het overdragen
van vermogen aan de bv. Een schuld kan natuurlijk ook worden weggewerkt door
het uitkeren van dividend. Het zou dan verstandig kunnen zijn om dat nog in 2019
te doen, omdat het aanmerkelijk belang tarief vanaf volgend jaar hoger zal zijn dan
de huidige 25%.

KORT NIEUWS
Meldplicht bij fiscale
grensoverschrijdende
constructies
Vanaf 1 juli 2020 moeten in ieder
geval belastingadviseurs en 
accountants, maar soms ook hun
klanten, potentieel agressieve
grensoverschrijdende fiscale 
planningsconstructies melden. 
De meldplicht ziet op constructies
die vanaf 25 juni 2018 zijn geïm-
plementeerd. De regels worden 
op dit moment nog uitgewerkt in 
de Nederlandse wetgeving. 

Milieulijst en Energielijst
2019
Investeert u in bedrijfsmiddelen die
op de Milieulijst en/of Energielijst
2019 staan? Dan levert u niet alleen
een goede bijdrage aan het klimaat.
Het kan u ook nog een mooi 
belastingvoordeel opleveren. Wilt 
u in 2019 dus milieuvriendelijke of
energiebesparende bedrijfsmidde-
len aanschaffen? Raadpleeg dan 
de Milieulijst 2019 en/of de Energie-
lijst 2019.  

Niet automatisch LH-
nummer voor nieuwe bv’s
Bv’s die na 1 april 2018 zijn 
opgericht, ontvingen automatisch
een loonheffingennummer 
(LH-nummer). Vanaf 2019 geldt
deze werkwijze niet meer. Bv’s die
zijn opgericht vanaf 1 januari 2019
moeten weer zelf een LH-nummer
aanvragen met het formulier 
Melding Loonheffingen Aanmelding
Werkgever.

Geld lenen van 
de bv kost geld! 

Geen discriminatie door verlaging bijtelling auto
Sinds 1 januari 2017 geldt voor privégebruik van de auto van de zaak een algemeen bijtellingspercentage van 22%. 
Voor auto’s die vóór 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet, is echter bepaald dat het oude bijtellingspercentage van 25%
ook na 2017 blijft gelden. Volgens een aantal belastingplichtigen en hun adviseurs was er sprake van een ongelijke behan-
deling van gelijke gevallen en daarom van een verboden discriminatie. De Hoge Raad heeft nu beslist dat het gemaakte 
onderscheid ‘niet evident van redelijke grond is ontbloot’ en dus is toegestaan. Heeft u dus een auto van de zaak van vóór
1 januari 2017? Dan moet u ook na die datum blijven uitgaan van het algemene bijtellingspercentage van 25%. 



Kortere termijn voor btw-teruggaaf
op zonnepanelen
Er worden steeds meer zonnepanelen geplaatst. Veel particulieren worden over
de streep getrokken met het voordeel dat zij de btw op de aangeschafte zonne-
panelen bij de Belastingdienst kunnen terugvragen. De termijn waarbinnen deze
teruggevraagd moet worden is met ingang van 2019 verkort tot zes maanden na
de aanschaf.

De termijn waarbinnen de btw op zonnepanelen moet worden teruggevraagd heeft
de afgelopen jaren nogal wat discussie opgeleverd. Sinds een uitspraak van het 
Europese Hof van Justitie van 20 juni 2013 kon de btw teruggevraagd worden. 
Volgens de staatssecretaris kon dat echter alleen als zonnepanelen na deze datum
waren aangeschaft en het verzoek om teruggave binnen vijf jaar na de aanschaf
werd gedaan. Vervolgens besliste de Hoge Raad op 15 december 2017 dat een 
verzoek om teruggave niet aan tijd was gebonden. Daardoor konden particulieren
die een aanschaf hadden gedaan voor 20 juni 2013 toch nog de btw terugvragen.
Dat is dan ook nog massaal gebeurd in 2018. Daarmee is voor alle oude situaties
verzekerd dat de btw terugkomt. 
De termijn voor het terugvragen van omzetbelasting is nu alsnog verkort tot zes
maanden. Daarom moet een particulier met ingang van 1 januari 2019 binnen zes
maanden de Belastingdienst berichten dat hij zonnepanelen heeft aangeschaft en
dat hij de betaalde btw wil terugkrijgen. Gelukkig zullen de meeste installatie-
bedrijven de particulieren hierbij behulpzaam zijn.

In de massaal bezwaarprocedures tegen de vermogensrendementsheffing 
van box 3 in de jaren 2013 en 2014 heeft de Advocaat-Generaal (A-G) aan
de Hoge Raad geadviseerd. Het resultaat? De Belastingdienst heeft nu 
veruit de beste kaarten.  

Tegen de aanslagen inkomstenbelasting 2013 en 2014 is door veel belasting-
plichtigen bezwaar gemaakt. Dit is mede naar aanleiding van oproepen daartoe
van de Bond voor Belastingbetalers. Volgens hen is het forfaitaire rendement in
box 3 in die jaren (4%), niet haalbaar met beleggingen met weinig risico. Dat
zou leiden tot een inbreuk op het eigendomsrecht van het Europees verdrag
voor de Rechten van de mens.

De A-G heeft inmiddels haar advies gegeven in de proefprocedures die in 
het kader van het massaal bezwaar zijn gevoerd. Volgens haar moet worden 
gekeken naar de gemiddelde rendementen over de gehele box 3-linie (ook op
bijvoorbeeld aandelen) en dus niet alleen naar de behaalde rendementen op
lage en/of risicoloze beleggingen. Daarnaast vindt zij dat de wetgever een 
eventueel rechtsherstel moet bieden en niet de Hoge Raad.
Het is afwachten wat de Hoge Raad met het advies van de A-G zal doen. 
Zo’n advies wordt namelijk niet altijd gevolgd, maar dat de Belastingdienst
ruimschoots op voorsprong staat is wel duidelijk.

Het standpunt van de A-G voor de jaren 2013 en 2014 is ook geen goed teken 
voor de in 2018 gestarte massaal bezwaarprocedures voor 2017. Sinds 2017
wordt immers in de vermogensrendementsheffing al meer rekening gehouden
met de lagere rentestand.
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KORT NIEUWS
Nieuw btw-nummer voor
eenmanszaken
Heeft u een eenmanszaak? Dan
krijgt u nog vóór 1 januari 2020 een
nieuw btw-identificatienummer.
Daarmee voldoet de Belastingdienst
aan de eis van de Autoriteit Per-
soonsgegevens om te komen met
een alternatief voor het huidige
nummer dat het burgerservicenum-
mer (BSN) bevat. Houdt u er reke-
ning mee dat u het btw-nummer op
uw facturen, website, briefpapier
e.d. moet wijzigen.

Maximale aftrek hypotheek-
rente daalt verder
Heeft u aftrek van eigenwoningrente
en valt uw inkomen (deels) in de
hoogste belastingschijf? Dan krijgt u
in 2019 minder aftrek voor uw eigen
woning. Het maximale tarief van de
aftrek daalt ieder jaar. In 2019 is het
tarief in de vierde schijf 51,75%,
maar het aangepaste tarief voor de
aftrek eigen woning is slechts 49%.
De komende jaren daalt het aftrek-
percentage nog sneller. 

Vanaf 2020 hogere
onbelaste vergoe-
dingen WKR 
Werkgevers kunnen vanaf 2020
tot € 2.000 hogere onbelaste ver-
goedingen geven aan hun werk-
nemers. De ministerraad heeft
namelijk besloten om de werk-
kostenregeling (WKR), waarmee
u uw werknemers bijvoorbeeld
een kerstpakket of een bedrijfs-
uitje kunt geven, te verruimen.
In 2019 mag u nog tot 1,2% van
het totale fiscale loon van alle
medewerkers samen onbelast
vergoeden of verstrekken. Dit is
de vrije ruimte. Het genoemde
percentage wordt per 1 januari
2020 verhoogd naar 1,7% voor 
de eerste € 400.000 van het 
totale fiscale loon. Wat betekent 
dit precies? Bij een loonsom tot 
€ 400.000 kunt u € 6.800 (1,7%)
onbelast beschikbaar stellen in
plaats van € 4.800 (1,2%). Voor
het bedrag boven € 400.000 blijft
het percentage van 1,2% gelden. 
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Geen strijd met eigendomsrecht
bij vermogensrendementsheffing

Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog
De onbelaste vrijwilligersvergoeding is met ingang van 2019 verhoogd met 
€ 200 op jaarbasis. Daardoor kunnen vrijwilligers voortaan een maximale on-
belaste vergoeding krijgen van € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar.


