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BTW identificatienummer
Elke ondernemer krijgt een nieuwe btw-identificatienummer vanaf 1 januari 2020. Het
huidige omzetbelastingnummer bestaat deels uit het burgerservicenummer (BSN). Dat is niet
handig, omdat onverlaten hiermee aan de haal kunnen gaan. Dit is niet het geval bij het btwidentificatienummer. Het btw-identificatienummer wordt naast het btw-nummer gebruikt.
Het btw-identificatienummer wordt gebruikt voor zakelijke contacten. Dit nummer komt op
de facturen in plaats van het btw-nummer. Tevens wordt dit nummer gebruikt voor handel
binnen de Europese Unie (EU) en eventueel op de website.
Het omzetbelastingnummer wordt gebruikt voor communicatie met de belastingdienst.
(aangiften omzetbelasting)
Vanaf 1 januari 2020 gaan bovengenoemde veranderingen in. Dit houdt in dat op de factuur
in plaats van het omzetbelastingnummer het btw-identificatienummer moet worden vermeld.
Briefpapier, factuurpapier, website(s), digitale sjablonen en andere communicatiemiddelen
moeten dus worden aangepast.

Kinderbijslag
Ouders met studerende kinderen onder de 18 krijgen vanaf komend jaar alsnog recht op
kinderbijslag en kindgebonden budget. Voor 16- en 17-jarigen die naar een hbo-instelling of
de universiteit gaan, vervalt op dit moment de kinderbijslag. Hetzelfde geldt voor mbostudenten die nog geen 18 zijn en een stagevergoeding ontvangen of met een bijbaantje te
veel verdienen.

Eindejaarstips 2019
Particulieren
-

Wanneer het vermogen (spaargeld, beleggingen, 2e woning) hoger is dan € 30.846
(voor fiscale partners € 61.692) dan wordt er belasting geheven in box III. De
peildatum voor de heffing van de inkomstenbelasting 2020 in box III is 1 januari
2020. Om belasting te besparen kunnen de volgende uitgaven vóór 1 januari 2020
worden overwogen:
• Betaal grote uitgaven nog dit jaar.
• Betaal de zorgpremie voor 2020 ineens in plaats van maandelijks in 2020.
• Los uw aflossingsvrije of annuïtaire hypotheek af.
• Los consumptieve leningen af.
• Betaal de belasting over 2019.
• Doe een schenking. De jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen aan kinderen
bedraagt in 2019 € 5.428 en voor kleinkinderen € 2.173.
Voor veel aftrekposten wordt het belastingvoordeel de komende jaren afgebouwd.
Het maximale belastingvoordeel bedraagt 46% in 2020, 43% in 2021, 40% in 2022 en
circa 37% in 2023. Aftrekposten leveren in 2019 dus méér belastingvoordeel op dan
in 2020 en volgende jaren, tenzij u alleen inkomen in de eerste schijf heeft (maximaal
ruim € 20.000). Aftrekposten zoals hypotheekrente, giften (ANBI), en wellicht ook
zorgkosten kunnen naar voren worden gehaald door bijvoorbeeld nog dit jaar uw
hypotheek over te sluiten of uw giften en zorgkosten vooruit te betalen.

IB-ondernemer
-

-

-

Denk erom dat bij de desinvestering van een bedrijfsmiddel binnen 5 jaar een
desinvesteringsbijtelling verschuldigd kan zijn. Stel derhalve de desinvestering van
een bedrijfsmiddel (geïnvesteerd in 2015) uit tot na 31 december 2019.
Heeft u in de één van de voorgaande jaren gekozen om voor de verkoopwinst van
een bedrijfsmiddel een herinvesteringsreserve te vormen op de balans, dan moet
deze reserve binnen 3 kalenderjaren worden aangewend voor een nieuwe
investering. Zo niet dan valt de herinvesteringsreserve vrij in het resultaat.
Het kan fiscaal aantrekkelijk zijn om nog dit jaar te investeren in een bedrijfsmiddel.
De investering in een bedrijfsmiddel kan belastingvoordeel opleveren. Er kan dan
eventueel gebruik worden gemaakt van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek,
milieu-investeringsaftrek, energie-investeringsaftrek of een combinatie van deze drie.

Directeur-grootaandeelhouder (DGA)
-

-

-

Wanneer een DGA een rekening-courantovereenkomst met zijn of haar BV heeft dan
is er rente verschuldigd over het saldo wanneer dit hoger is dan € 17.500. Dit geldt
ook als alleen de stand halverwege het jaar uitkomt boven de € 17.500.
Indien er zaken of liquide middelen worden geleend aan de BV dan zullen de
inkomsten hiervan moeten worden aangegeven in box I als “resultaat overige
werkzaamheden”. De gemaakte kosten met betrekking tot deze inkomsten kunnen
als aftrekpost worden meegenomen.
Het is fiscaal voordelig om dit jaar nog een dividenduitkering te doen of om
aandelen te verkopen. Het aanmerkelijk belangtarief (nu 25%) gaat in 2020 omhoog
naar 26,25%.

Besloten vennootschap
-

-

Het vennootschapsbelastingtarief over de eerste € 200.000 winst daalt geleidelijk
(van 19% in 2019 naar 16,5% in 2020 tot 15% in 2021). Schuif de winst door naar
2020, wanneer dit binnen de fiscale mogelijkheden kan.
De belastingrente voor de vennootschapsbelasting is erg hoog – minimaal 8%(!) –
dus voorkom dat deze rente moet worden betaald. Vanaf 2020 wordt geen
belastingrente meer in rekening gebracht als de aangifte vennootschapsbelasting
wordt ingediend vóór de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover
deze belasting wordt geheven (dit is meestal 1 juni) en de ingediende aangifte juist
is. Het is verstandig de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 te
controleren en eventueel te verhogen, of vraag zelf een voorlopige aanslag aan.

