Bepaal de meewerkaftrek of arbeidsbeloning van uw meewerkende partner
Werkt uw partner mee in uw onderneming? Bepaal dan hoe u diens arbeidsinspanning wilt belonen.
Daarvoor bestaan in feite drie mogelijkheden:
◼
◼

◼

Pas de meewerkaftrek toe. Dit is een aftrekpost, gelijk aan een percentage van de winst. Het
percentage hangt af van het aantal uren dat uw partner meewerkt.
Betaal een arbeidsbeloning. De arbeidsbeloning is aftrekbaar van uw winst uit de
onderneming, maar wordt wel belast bij de partner. Is de beloning echter minder dan € 5.000,
dan is deze niet aftrekbaar van de winst maar wordt deze ook niet belast bij uw partner.
Laat uw partner toetreden tot uw onderneming. Door toetreding tot de onderneming wordt uw
partner ook ondernemer. Uw partner kan dan misschien ook gebruik maken van
ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de
oudedagsreserve.

Benut de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Heeft u een onderneming en wilt u een investering doen? Misschien is het voordelig om dan dit jaar
nog te investeren, of om investeringen juist over het jaar heen te tillen. Op die manier kunt u optimaal
gebruik maken van de investeringsaftrek en betaalt u minder belasting. De meest bekende
investeringsaftrek is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).
Voor de KIA moet u minimaal € 2.300 aan investeringen doen. Investeert u meer dan € 314.673, dan
heeft u geen recht op KIA. Investeringen tot een bedrag van € 450 tellen niet mee. De KIA geldt zowel
voor nieuwe als oude bedrijfsmiddelen. Voor sommige bedrijfsmiddelen kunt u geen KIA krijgen, zoals
grond, woningen en personenauto’s.
In 2018 geldt voor de KIA de volgende tabel:
Investering meer
dan
€ 2.300

Investering
maximaal
€ 2.300
€ 56.642

€ 56.642
€ 104.891

€ 104.891
€ 314.673

€ 314.673

-

KIA
€0
28% van het bedrag
van de investeringen
€ 15.863
€ 15.863 minus
7,56% van het deel
van de investeringen
boven
€ 104.891
€0

Verlaag belasting én denk aan uw oude dag
Als ondernemer mag u een deel van de winst reserveren voor uw oude dag. In 2018 mag u 9,44% van
de winst, maar maximaal € 8.755, reserveren in een zogenaamde oudedagsreserve. Over het deel
van de winst dat u toevoegt aan de oudedagsreserve, betaalt u nu geen belasting.

Bewaartermijnen: controleer uw administratie
U bent verplicht om uw administratie minimaal 7 jaar te bewaren. In sommige situaties is de
bewaartermijn nog langer. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens van onroerende zaken waarvoor een
herzieningstermijn van 10 jaar geldt. Daarvoor geldt dus een langere bewaartermijn. Controleer dus
goed of u de gegevens wel goed bewaart. Is de bewaartermijn voorbij? Dan kunt u alles vernietigen.
Let erop dat er geen privacygevoelige informatie naar buiten komt. In 2019 mag de administratie van
2012 vernietigd worden (bewaartermijn 7 jaar) of 2008 (bewaartermijn 10 jaar).

Beoordeel uw (gebruikelijk) loon
Bent u dga? Dan wordt u geacht ten minste een ‘gebruikelijk’ loon te hebben. U kunt dit loon zelf
vaststellen. Uw gebruikelijk loon is ten minste gelijk aan het hoogste van de drie volgende bedragen:
75% van het loon uit de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’;
het hoogste loon van de overige werknemers binnen de onderneming of daarmee verbonden
lichamen;
◼ € 45.000.
Soms mag u een lager gebruikelijk loon hanteren dan € 45.000.
◼
◼

Voorkom bijtelling bestelauto’s voor personeel
Heeft uw onderneming bestelauto’s die aan het personeel ter beschikking worden gesteld? Dan
moeten de werknemers in principe belasting betalen over de bijtelling voor het privégebruik.
Rijdt uw werknemer op jaarbasis minder dan 500 km privé met deze bestelauto? Dan kan hij, net als
voor een personenauto, voor een bestelauto een ‘Verklaring geen privégebruik auto' aanvragen. Er
zijn daarnaast speciale mogelijkheden om bijtelling te voorkomen als de werknemer sowieso niet privé
kan/mag rijden met de bestelauto. Denk daarbij aan:
◼
◼
◼

een niet buiten werktijd te gebruiken bestelauto (auto ‘achter het hek’);
verbod op privégebruik bestelauto;
verklaring uitsluitend zakelijk gebruik.

Zorg voor een verklaring geen privégebruik auto
Als u uw auto van de zaak ook privé gebruikt, dan krijgt u een bijtelling. Rijdt u op jaarbasis
maximaal 500 kilometer privé dan kunt u de Belastingdienst vragen om een ‘Verklaring geen
privégebruik auto’. Daarmee wordt de auto niet tot uw loon gerekend. Denk er wel aan dat u ook dan
nog moet kunnen bewijzen dat u in het jaar niet meer dan 500 km privé heeft gereden. In het
algemeen neemt de Belastingdienst met minder dan een sluitende kilometeradministratie geen
genoegen.

DGA; Ga na of u alle overeenkomsten met de bv heeft vastgelegd
De dga en de bv worden nogal eens als één gezien. Strikt genomen is dat natuurlijk niet zo. Dat
betekent dat alle overeenkomsten tussen de bv en de dga schriftelijk moeten worden vastgelegd. Ga
daarom na of dat voor alle overeenkomsten (arbeidsovereenkomst, pensioenovereenkomst,
leningovereenkomst e.d.) is geregeld.

Indienen loonaangifte
De belastingdienst vraagt de loonaangifte direct na het verstrekken van de loonstroken in te dienen.
De gegevens uit de loonaangifte worden steeds belangrijker voor uw werknemer.
Bijvoorbeeld:
- Een medewerker kan voor een deel van zijn inkomen afhankelijk zijn van een uitkering,
bijstand of toeslagen. Als u de loonaangifte eerder aanlevert, zijn de benodigde gegevens
eerder beschikbaar bij publieke organisaties.
- Bij het aanvragen van een hypotheek heeft de werknemer vaak een werkgeversverklaring
nodig, met zo actueel mogelijke gegevens. Uw werknemer kan deze verklaring voortaan zelf
aanvragen via MijnOverheid.nl. Zo krijgt hij sneller duidelijkheid over de mogelijkheden voor
financiering van een woning.
Eerder aanleveren is niet verplicht; er wijzigt niets in de uiterste aangifte- en betaaldatums.

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019
Invoering tweeschijvenstelsel
Door de geleidelijke invoering van een tweeschijvenstelsel met een basistarief en een toptarief nemen
de besteedbare inkomens toe van alle personen met een inkomen vanaf € 21.000 per jaar. Het tarief
in de huidige tweede en derde schijf daalt in 2019 van 40,85% naar 38,10%. Het tarief in de huidige
eerste schijf stijgt van 36,55% naar 36,65%. Het tarief in de huidige vierde schijf daalt van 51,95%
naar 51,75%.

Verhoging algemene heffingskorting
Door een verhoging van de algemene heffingskorting neemt het besteedbaar inkomen van mensen
met een inkomen tot € 68.507 per jaar toe. De heffingskorting stijgt in 2019 met € 212 tot € 2.477 voor
inkomens tot € 20.384 per jaar. Ook inkomens tussen € 20.384 en € 68.507 profiteren van de
verhoging van de algemene heffingskorting, alleen wel minder.

Arbeidskorting
Door een verhoging van de arbeidskorting gaat werken meer lonen. De maximale arbeidskorting stijgt
in 2019 met € 150 tot € 3.399. Daarnaast bouwt de arbeidskorting in 2019 sneller af. Hier profiteren
werkenden met een inkomen tussen circa € 10.000 en € 41.000 van.

Ouderenkorting
De koopkracht van gepensioneerden wordt in 2019 versterkt door een verhoging van de
ouderenkorting. In 2019 wordt het maximale bedrag van de ouderenkorting na indexatie met € 178
verhoogd tot € 1.596. Voor ouderen met een inkomen boven € 36.000 bouwt de ouderenkorting vanaf
dit jaar geleidelijk af. Ouderen met een inkomen tussen € 36.000 en € 47.000 profiteren hiervan,
omdat de ouderenkorting in 2018 nog direct daalde naar € 72 wanneer het inkomen boven de
inkomensgrens uitkwam.

IACK
Werknemers die werk combineren met de zorg voor jonge kinderen hebben recht op de
inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Deze korting zal in 2019 anders berekend worden.
Mensen met een inkomen tussen de € 5000 en € 25.000 kunnen minder IACK tegemoet zien, omdat
het basisbedrag van €1000 verdwijnt. Wel gaat het opbouwpercentage waarmee berekend wordt op
hoeveel IACK je recht hebt, omhoog van 6,16% naar 11,45%. Hierdoor wordt de maximale IACK
(€ 2.835 in 2019) al bij een lager inkomen bereikt.

Boodschappen
Het kabinet betaalt de verlaging van de lasten op arbeid gedeeltelijk door economisch minder
verstorende belastingen te verhogen. Zo worden boodschappen iets duurder door een verhoging van
het lage btw-tarief van 6% naar 9% Dit betekent dat boodschappen van € 100 in 2019 € 2,83 duurder
worden.

Eigen woning
Aftrekposten zijn kosten die mensen mogen aftrekken van het inkomen, waardoor zij minder
inkomstenbelasting betalen. Voor de hogere inkomens (inkomen boven € 68.507) wordt het tarief van
een aantal aftrekposten afgebouwd, zoals de hypotheekrenteaftrek. In 2019 bedraagt het tarief voor
hypotheekrenteaftrek voor hoge inkomens 49%. Tegelijkertijd daalt het eigenwoningforfait naar 0,65%.
Dit is een percentage van de WOZ-waarde van de woning waarover belasting moet worden betaald.
Met ingang van 1 januari 2019 wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (de wet
Hillen) beperkt. De aftrek wordt jaarlijks met 3 1/3 procentpunt verlaagd over een periode van 30 jaar.

Vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen jaarlijks tot € 200 meer belastingvrij vergoed krijgen, tot een bedrag € 1700 per
jaar. Daarnaast wordt de door de Belastingdienst gehanteerde uurvergoeding om te beoordelen of
sprake is van vrijwilligerswerk verhoogd naar € 5.

Tot ziens in 2019!
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