
Wanneer u nog een herinvesterings-
reserve heeft die dit jaar gebruikt 
moet worden, zorg er dan voor dat 
er nog dit jaar wordt geïnvesteerd 
en voorkom dat u de reserve aan de 
belastbare winst moet toevoegen.

Spreiden investeringen voor meer KIA
Het is bovendien zinvol om te bekijken 
of u voor de kleinschaligheidsinves-
teringsaftrek (KIA) bepaalde investe-
ringen nog in 2018 moet doen of dat 
u die beter kunt doorschuiven naar 

2019. Het spreiden van investeringen 
kan u meer KIA opleveren. Investeert 
u tussen € 2.300 en € 56.642, dan krijgt 
u hierover 28% KIA. U kunt voor een 
totale investering tussen € 56.642 en 
€ 104.891 een vast bedrag claimen 
van € 15.863. Voor investeringen van 
in totaal tussen € 104.891 en € 314.673 
neemt dit vaste bedrag geleidelijk af. 
Boven een investeringsbedrag van 
€ 314.673 krijgt u geen KIA meer. 
Spreiden van de investeringen over 
2 jaren is dan dus altijd voordeliger. •

Heeft u voor uw investeringen 
investeringsaftrek genoten? Voorkom 
dan een desinvesteringsbijtelling. 

U krijgt hiermee te maken als u voor 
een bedrijfsmiddel investeringsaftrek 
heeft geclaimd, maar u dit bedrijfs-
middel verkoopt binnen vijf jaar na het 
begin van het jaar, waarin u de aftrek 
had geclaimd. Ook als u binnen die 

termijn een handeling verricht die met 
verkoop gelijk te stellen is - u brengt 
bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel over 
naar uw privévermogen - krijgt u met 
de desinvesteringsbijtelling te maken. 

Check daarom altijd eerst de 
investeringsdatum, voordat u tot 
desinvesteren overgaat. Wellicht moet 
u dat pas in 2019 doen. •

TIPS VOOR DE ONDERNEMERS

Desinvesteren of juist niet?

TIPS VOOR DE ONDERNEMERS

(Her)investeren of toch nog niet?
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Beste lezer,

Wat is belangrijk om nog dit jaar te 

laten regelen? Welke veranderingen 

staan er voor 2019 op stapel? 

U leest het in deze speciale 

nieuwsbrief vol eindejaarstips. 

Neem voor meer informatie gerust 

contact met ons op. We beoordelen 

dan samen of actie gewenst is.

Veel leesplezier en goede zaken 

toegewenst!

Met ondernemende groet,

Wim ten Böhmer RB

Marco Franzen RB

Niek Reith AA



In de Belastingplannen 2019 kwam 
de verlaging van de tarieven in de 
vennootschapsbelasting (Vpb) aan de 
orde. Doordat de afschaffing van de 
dividendbelasting toch niet doorgaat, 
is er € 1,9 miljard budget vrijgekomen 
dat in het bedrijfsleven wordt geïn-
vesteerd. 

Een deel van dit budget wordt 
gebruikt om de Vpb-tarieven verder te 
verlagen dan in de Belastingplannen 
2019 al was aangekondigd. In 2021 
gaat het lage Vpb-tarief uiteindelijk 
omlaag naar 15% in plaats van 16% 
en wordt het hoge Vpb-tarief 20,5% 
in plaats van 22,25%. Het is dus nog 
interessanter geworden om winst uit 
te stellen. Dat kan bijvoorbeeld door 
een voorziening groot onderhoud of 
een garantievoorziening te vormen. •

De vrije ruimte in de werkkosten-
regeling bedraagt 1,2% van het totale 
fiscale loon in 2018. 

U kunt deze ruimte in beginsel 
gebruiken voor onbelaste vergoe-
dingen of verstrekkingen, zoals een 
kerstpakket aan uw personeel of een 
eindejaarsuitkering. Toch wordt de 
vrije ruimte door veel werkgevers niet 
helemaal benut. Wilt u uw werkne-
mers nog een extraatje geven, zonder 
dat u daar veel extra kosten aan heeft? 
Ga dan na of u hiervoor nog vrije 
ruimte te besteden heeft. •
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Benut de vrije 
ruimte in de 
werkkosten-
regeling

Het rijden in een nul-emissieauto van 
de zaak is vanaf volgend jaar een 
stuk duurder. Dat komt doordat het 
bijtellingspercentage van 4% voor 
het privégebruik van auto’s zonder 
CO2-uitstoot vanaf 1 januari 2019 
niet meer van toepassing is op de 
volledige cataloguswaarde van de 
auto. Voor zover die waarde meer 
bedraagt dan € 50.000 geldt een bijtel-
ling wegens privégebruik van 22%. 

Voorbeeld ter verduidelijking
De bijtelling voor een nieuwe elektri-
sche auto van bijvoorbeeld € 80.000 
bedraagt vanaf 2019 € 8.600, namelijk 
4% bijtelling over € 50.000 is € 2.000 
plus 22% over € 30.000 is € 6.600. Dit 
is 10,75% van de cataloguswaarde. 
Nu is die bijtelling slechts € 3.200 (4% 
over € 80.000).

Let op
De maatregel geldt niet als de auto 
uitsluitend op waterstof rijdt.

Einde 60-maandentermijn
Rijdt u al in een nul-emissieauto van 
de zaak? In dat geval geldt hiervoor 
een overgangsregeling, waardoor u 
vanaf de eerste tenaamstelling nog 
60 maanden de bestaande bijtelling 
mag hanteren. Rijdt u in een nul-

emissieauto met een eerste tenaam-
stelling in 2013, dan vervalt deze 
termijn dus in 2018. 

Wat betekent dit voor uw bijtelling 
als u in deze auto blijft rijden? 
Stel, u rijdt in een volledig elektrische 
auto die op 1 november 2013 voor 
het eerst op naam is gesteld in het 
kentekenregister. U heeft dan nog 
tot 1 november 2018 0% bijtelling 
wegens privégebruik van de auto. 
Op 1 november 2018 vervalt de 
60-maandentermijn en wordt de
bijtelling wegens privégebruik 7%. 
En bovendien geldt dat vanaf 2019 
na de 60-maandentermijn de bijtelling
zelfs 25% wordt voor zover de 
cataloguswaarde meer bedraagt dan 
€ 50.000. Als u langer een lagere bijtel-
ling wenst, zult u de auto van de zaak 
nog dit jaar moeten vervangen door 
een nieuwe volledig elektrische auto. 
Het bijtellingspercentage bedraagt 
dan in de eerste 60 maanden 4% over 
de volle cataloguswaarde. •

Per 1 januari 2019 moet u uiterlijk 
in de maand juli van het volgende 
jaar overuren uitbetalen aan uw 
werknemer. 

De formulering van de huidige 
Wet minimumloon en minimum-
vakantiebijslag is onduidelijk, 
met name bij maandbetalingen. 

Daarin staat dat u dit ‘uiterlijk in 
de eerste uitbetalingstermijn na 
1 juli van het volgende jaar’ moet 
doen. Bij maandbetalingen levert 
dit onduidelijkheid op, omdat niet 
duidelijk is of uiterlijk in juli of in 
augustus van het volgende jaar is 
bedoeld. Die onduidelijkheid is nu 
dus weggenomen. •
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Vpb-tarieven 
verder omlaag
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Hogere bijtelling voor elektrische 
auto van de zaak
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Uitbetalingstermijn overuren gewijzigd



Werknemers krijgen vanaf 1 januari 
2019 langer verlof na de bevalling van 
hun partner. Fulltime werknemers 
hebben dan recht op 5 dagen geboorte-
verlof (nu nog: kraamverlof). Part-
timers krijgen verlof naar rato van de 
arbeidsduur per week. U moet als werk-
gever tijdens dit verlof het volledige 
loon van de werknemer doorbetalen.
 
Vanaf 1 juli 2020 komt daar nog het 
aanvullend geboorteverlof bij. Dit 
aanvullend verlof duurt maximaal 5 
keer de arbeidsduur per week. Tijdens 
dit verlof krijgt de werknemer een 
uitkering van het UWV van 70% van 
zijn/haar (maximum)dagloon. 

Meer pleegzorg- en adoptieverlof
Werknemers krijgen vanaf 1 januari 
2019 ook recht op twee weken 
langer pleeg- en adoptieverlof. Dit 
verlof wordt daardoor verlengd van 
maximaal vier naar zes weken. Het 
geboorte-, pleeg- en adoptieverlof 
is geregeld in het Wetsvoorstel 
invoering extra geboorteverlof dat 
nog moet worden aangenomen door 
de Eerste Kamer. •

De definitieve forfaitaire rendements-
percentages voor de box-3-heffing 
in 2019 zijn bekendgemaakt (tussen 
haakjes forfaitair rendements-
percentages 2018):

Belastbaar Forfaitair
vermogen  rendements-
 percentage
tot € 71.651 1,94% (2,02%)
€ 71.651 tot € 989.737 4,55% (4,33%)
boven de € 989.736 5,60% (5,38%)

Dit betekent een verlaging van de 
box-3-heffing voor de kleine spaarder, 
maar grote vermogens zullen 
juist zwaarder worden belast. Hoe 
groter uw vermogen is, des te meer 
rendement u geacht wordt te maken 
en dus hoe meer box-3-heffing u 
moet betalen. Het kan dus verstandig 
zijn om uw box-3-vermogen te 
verlagen. Dat kan bijvoorbeeld door 
de geplande aankoop van dure 
goederen die niet tot box 3 worden 
gerekend (denk aan een auto, boot of 
kunstwerk), nog dit jaar te doen. •

De hoogte van de transitievergoe-
ding hangt af van de duur van het 
dienstverband en het maandloon 
van de ontslagen werknemer. 
Er geldt wel een maximum van 
€ 79.000 of een jaarloon als dat 
hoger is. Het maximum gaat vol-
gend jaar omhoog naar € 81.000. •

TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Verhoging maxi-
male transitie-
vergoeding
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Langer geboorte-, 
pleeg- en
adoptieverlof

OVERIGE TIPS

Forfaitaire rendementen box 3
voor 2019

Er zijn verschillende forfaitaire 
rendementen in box 3 die oplopen 
naarmate u meer box-3-vermogen 
heeft (zie onderstaande tabel). Over 
de forfaitaire rendementen betaalt u 
30% box-3-heffing. 

Het is dus van belang om uw vermogen 
tussen u en uw partner te verdelen. 
Heeft u bijvoorbeeld een box-3-ver-
mogen van € 130.000, dan is het 
verstandig om dit over u beiden 
gelijkelijk te verdelen, zodat bij ieder 
van u het forfaitaire rendementsper-
centage van 1,94% van toepassing 
is. Verdeelt u niet, dan bedraagt dat 
percentage 4,55% voor zover uw 
belastbare box-3-vermogen (dus na 
aftrek van het heffingsvrije vermogen) 
meer bedraagt dan € 71.651.

Onderzoek de alternatieven
Voor de grotere vermogens betekenen 
de nieuwe forfaitaire rendementsper-
centages een belastingverzwaring. 
Het is daarom zinvol om te kijken of er 
alternatieven zijn. Zo kunt u misschien 
beter uw eigenwoningschuld aflossen, 
of uw vermogen overbrengen naar 
een open fonds voor gemene rekening 
of misschien wel naar een bv? Het is 

de moeite waard om dit eens te laten 
uitzoeken. 

Betaal belastingschulden 
Belastingschulden kunt u niet aftrekken 
van uw vermogen in box 3. Maar be-
taalt u deze schulden vóór 31 december
2018, dan wordt uw vermogen in 
box 3 wel lager en bespaart u dus 
box-3-heffing. Een uitzondering wordt 
gemaakt voor de verschuldigde erf-
belasting. Die schuld is wel aftrekbaar 
van uw box-3-vermogen. •

OVERIGE TIPS

Vermogen in box 3 fiscaal voordelig 
verdelen

Heeft u een pensioentekort, dan kunt 
u hiervoor een aanvullend inkomen 
regelen. Bijvoorbeeld door bij een 
verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten 
of bij een bank een lijfrentebankspaar-
product. De lijfrentepremie die u in 2018 
heeft betaald, kunt u aftrekken in uw 
aangifte inkomstenbelasting 2018 die 
u volgend jaar indient bij de Belasting-
dienst. Het is niet meer mogelijk om na 
afloop van het jaar de lijfrentepremie 
te betalen en dan de aftrek terug te 
wentelen naar het voorafgaande jaar. •

OVERIGE TIPS

Tijdig lijfrente-
premie betalen
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Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. 
Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Dat kan, maar niet altijd. De begun-
stigde kan per schenker eenmaal in 
zijn leven gebruikmaken van één van 
de vrijstellingsregelingen voor de 
eigen woning. 

Heeft u in 2015 of 2016 voor het eerst 
gebruik gemaakt van de eenmalige 
verhoogde schenkingsvrijstelling voor 
de eigen woning? In dat geval kunt u die 
in 2018 nog met maximaal € 46.824 

aanvullen, tenzij u al in 2017 heeft 
aangevuld. Dat maximumbedrag van 
€ 46.824 geldt ook als u de vrijstelling 
voor de eigen woning in 2015 of 2016 
wel maar niet maximaal heeft benut. 
Schonk u uw kind (of diens partner) 
in 2016 bijvoorbeeld € 30.000 met 
toepassing van de vrijstelling in plaats 
van het maximum van € 53.016? U kunt 
dan dus niet maximaal € 70.000 aan-
vullen, maar slechts € 46.824. 

Let op
Uw kind (of zijn/haar partner) moet 
op het moment van de aanvulling 
voldoen aan de leeftijdseis. Dat 
wil zeggen dat hij of zij ouder dan 
18 jaar is en jonger dan 40 jaar.

Samenloop met verhoogde vrijstelling 
2010-2014
Heeft u in de periode 2010 tot en met 
2014 al gebruik gemaakt van een 
verhoogde vrijstelling (al dan niet 
voor de eigen woning)? In dat geval 
kunt u geen gebruik meer maken van 
de verhoogde vrijstelling, ook niet 
als u toen slechts een deel van de 
vrijstelling heeft benut. •

Sinds 1 januari 2017 mag u ook 
gespreid vrijgesteld schenken voor 
de eigen woning aan uw kind (of 
zijn/haar partner), mits uw kind 
(of de partner) aan de leeftijdseis 

voldoet. U kunt de schenking dan 
spreiden over drie aansluitende 
kalenderjaren. Heeft u bijvoorbeeld 
in 2017 € 30.000 aan uw kind 
geschonken, dan mag u de reste-
rende (maximaal) € 70.000 over 2018 
en 2019 spreiden. •
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Nog aanvullend schenken voor de 
eigen woning in 2018?
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Gespreid vrijgesteld schenken voor 
de eigen woning

Op Prinsjesdag is het streven al aan-
gekondigd om per 1 januari 2019 de 
fiscale monumentenaftrek definitief te 
vervangen door een subsidieregeling. 

Hiervoor is inmiddels een wetsvoorstel 
aangenomen bij de Tweede Kamer. 
De afschaffing van de fiscale aftrek 
van scholingsuitgaven is opnieuw 
uitgesteld. De aftrek scholingsuitgaven 
moet met ingang van 1 januari 2020 
worden vervangen door een indivi-
duele leerrekening in plaats van de 
invoering van scholingsvouchers (waar 
eerder van werd uitgegaan). •

OVERIGE TIPS

Aftrek monumen-
tenpanden vervalt; 
aftrek scholings-
uitgaven nog niet


