
 

 
 

EEN OVERZICHT VAN OPVALLENDE FISCALE EN JURIDISCHE VERANDERINGEN IN 
2020 

 
Twee schijven inkomstenbelasting Box 1 
 
In 2020 gaan we naar een twee schijventabel voor de inkomstenbelasting in box 1. De zogenaamde 
vlaktax. Maar verkijk je er niet op. Zowel de arbeidskorting als de algemene heffingskorting en de 
toeslagen zijn inkomensafhankelijk. Verder hebben we nog de ondernemersaftrek en de MKB-
winstvrijstelling.  In werkelijkheid beïnvloeden meer factoren de hoogte van de belastingaanslag. 
 
Aftrekposten niet meer tegen toptarief aftrekbaar 
 
De IB-tarieven gelden voor het inkomen. Voorheen waren de aftrekposten aftrekbaar tegen dezelfde 
IB-tarieven. Dat wordt losgelaten. Voorheen werden de aftrekposten van de inkomsten afgetrokken en 
dan hield je een belastbaar inkomen over. Vanaf 2020 tot en met 2023 worden de tarieven waartegen 
de aftrekposten te gelde worden gemaakt stapsgewijs verlaagd. Hier valt dus de hypotheekrenteaftrek 
onder en de persoonlijke aftrekposten als giften en bijzondere uitgaven. 
 
IB-tarieven inkomstenbelasting Box 2 
 
De Box 2 tarieven gaan gefaseerd omhoog van 25% (2019), via 26,25% in 2020 naar 26,9% vanaf 
2021.  
 
Aanpassingen in de pen voor box 3 vanaf 1-1-2022; voorsorteren! 
 
In de zomer van 2020 komt er een wetsvoorstel en de beoogde ingangsdatum is 1-1-2022. De 
rendementen uit sparen en de rendementen uit beleggen worden gescheiden belast in box 3. Er komt 
een vrijstelling van spaargeld over de eerste  €  440.000, =. Binnen de beleggingen komt er een 
scheiding van bezittingen en schulden. De bezittingen worden hoger belast en de schulden minder 
aftrekbaar. Voorheen kon je de schulden van de bezittingen aftrekken en dan hield je belastbaar 
vermogen over. Dat wordt losgelaten. Belastingplichtigen met beleggingen die met schulden zijn 
gefinancierd zijn aanmerkelijk meer belasting verschuldigd. Win advies in om eventueel de 
beleggingen over te brengen naar een B.V. 
 
Tarieven vennootschapsbelasting na 2018 omlaag 
 
Het laag VPB tarief (tot €  200.000, =) is in 2019 al 19%. In 2020 wordt dat 16,5% en vanaf 2021 is het 
15%. 
 
Zelfstandigenaftrek gefaseerd omlaag 
 
Vanaf 2020 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd met  €  250, = per jaar tot  €  5.000 over 10 jaar. 
 
Vrijwilligersvergoeding 
 
Verenigingen en stichtingen met vrijwilligers mogen hen meer vergoeden. Maximaal per maand mag €  
170, =  en maximaal per jaar mag  € 1.700, =. Let ook op dat er een maximale vergoeding per uur is. 
 



   
Afbouw korting op de bijtelling elektrische vervoermiddelen 
 
Dit jaar is de fiscale bijtelling voor privé gebruik van elektrische vervoermiddelen op de zaak nog 4%. 
Met 60 maanden vast. In 2020 wordt deze fiscale bijtelling 8% (wel 60 maanden vast), in 2021 is het al 
12% en in 2022 is het 16%. Kortom, de fiscale stimulatie van elektrische vervoermiddelen wordt 
steeds minder. Wel blijven de motorrijtuigenbelastingvrijstelling en BPM-vrijstelling nog 5 jaar. Milieu 
investeringsaftrek is onzeker in 2020. 
 
Scholingsaftrek blijft nog in 2020 
 
Het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van box 1 inkomen blijft nog in 
2020 aftrekbaar. Er geldt een drempel van €  250, =. Later zal deze aftrekpost vervangen worden door 
de subsidieregeling ‘Stimulans van de Arbeidsmarkt Positie’, wanneer dit gebeurt is onzeker, maar het 
lijkt 1 januari 2022 te worden. 
 
Komst van het UBO-register 
 
Voor de liefhebbers: het UBO-register is afkomstig uit de Vijfde Europese anti-witwas Richtlijn 30 mei 
2018: artikel 30. UBO staat voor Ultimate Benefit Owner. 
 
Het is een nieuw register bij de Kamer van Koophandel. Het is de wens van de overheid om 
inzichtelijk te hebben wie nou de uiteindelijke belanghebbenden zijn van allerlei opgezette constructies 
(bijvoorbeeld: kerstbomen aan B.V’s met stromannen en andere creatieve constructies tussen B.V’s 
en V.o.f. ’s e.d.). Maar niet alleen van constructies, ook van eenvoudige V.o.f. ‘s,  C.V.’s,  B.V’s,  niet-
beursgenoteerde N.V’s, coöperaties, maatschappen, stichtingen en verenigingen willen ze de UBO 
weten. De UBO is een natuurlijke persoon en is er altijd. 
Kortom, we hebben 18 maanden overgangsperiode vanaf januari 2020 om dat UBO-register te gaan 
vullen met data en documenten. 
Wie hoeven niet?  Eenmanszaken, Vve’s, kerkgenootschappen en niet in Nederland opgerichte 
entiteiten. Alle landen in de EU gaan hun eigen UBO-register opzetten. 
 
Belangrijke noot!  Vanuit de WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van 
Terrorisme) zijn (onder andere) administratiekantoor aangewezen om als quasi-politie-agent op te 
treden. Administratiekantoren moeten de UBO identificeren en moeten een WWFT-dossier gaan 
aanleggen. Verder moeten zij ongebruikelijke transacties melden bij een aangewezen instantie. En let 
op: een familiaire lening zien zij al als een ongebruikelijke transactie die gemeld moet worden! 
 
Komst van de nieuwe kleine ondernemersregeling 
 
Per 1 januari 2020 maken we in Nederland een start met de nieuwe kleine ondernemersregeling. 
Ondernemingen (ook rechtspersonen) met een omzet lager dan €  20.000 worden als klein 
aangemerkt en mogen kiezen voor de nieuwe KOR (Deze heet OVOB = Omzetgerelateerde 
Vrijstelling OmzetBelasting). Het is een vrijstelling dus de onderneming blijft Btw-plichtige met een 
BTW nummer. Deelname is voor 3 jaar en stopt onmiddellijk als de omzet boven de €  20.000 uitkomt. 
Je hoeft geen BTW meer te vermelden op de facturen. Aangiften BTW hoeven niet meer. Dus de 
voorbelasting is ook niet meer aftrekbaar. 
 
Oproepen oproepkrachten 
 
De regeling over oproepovereenkomsten of nulurencontracten wordt anders. Vanaf 1 januari 2020 
moeten oproepkrachten minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen. 
 
Meer informatie op de loonstrook 
 
Op de loonstrook moet vanaf 1 januari 2020 het volgende worden gemeld: hoe lang de arbeidsduur is, 
of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, de omvang van de arbeid en of er 
sprake is van een oproepovereenkomst. 



   
Personeel krijgt aanvullend partnerverlof 
 
Heeft u personeel? Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof 
opnemen wanneer hun vriendin of vrouw een kind heeft gekregen. Geboorteverlof wordt ook 
wel kraamverlof of partnerverlof genoemd. 
Als werkgever vraagt u bij UWV het partnerverlof voor de medewerker aan. UWV betaalt aan 
u de uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het 
maximumdagloon. U kunt zelf bepalen of u de uitkering aanvult tot het normale loon. 
De werknemer moet de verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het 
kind. Voorwaarde is dat uw medewerker eerst de standaard week geboorteverlof opneemt. 
Ook moet een werknemer het verlof in hele weken aanvragen. Het is ook mogelijk om minder 
dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen. 
 
Eenmanszaken krijgen nieuw Btw-identificatienummer 
 
Per 1 januari 2020 krijgen eenmanszaken een nieuw Btw-identificatienummer. In het oude nummer zat 
uw BSN nummer verwerkt en dat is een persoonsgegeven. U communiceert met de Belastingdienst 
nog met het oude nummer. Echter u treedt naar buiten toe met het nieuwe nummer. U dient daarvoor 
uw briefpapier, visitekaartje en website aan te passen. 
 
Herhaling bericht: Nieuw huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 
 
Wie na 1 januari 2018 in het huwelijk treedt (of geregistreerd partner wordt), trouwt in beperkte 
gemeenschap van goederen – en niet meer in algehele gemeenschap van goederen. Binnen de 
gemeenschap valt alleen nog datgene wat vóór het huwelijk al gemeenschappelijk was, en dat wat 
beide partners gezamenlijk opbouwen of krijgen tijdens het huwelijk. Privébezittingen blijven voortaan 
privé, evenals schenkingen en erfenissen die één van beiden krijgt.  Een lijst bijhouden van 
privégoederen die je tijdens het huwelijk koopt of krijgt, kan van pas komen (met ‘bewijsmateriaal’). 
 
Herhaling bericht:  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
 
Kennen we hem nog? De AVG regelt de bescherming van persoonsgegevens, medische gegevens, 
enz. Het bedrijfsleven kan niet meer vrij handelen en persoonsgegevens uitwisselen. Een zeer 
belangrijke wet die ook u treft. Ik verzoek u met klem er een cursus over te volgen en te weten waar 
het hier over gaat. Of lees grondig de data op de site van de autoriteit persoonsgegevens. 
 
Herhaling bericht:  Meldplicht Datalekken Wet bescherming persoonsgegevens  
 
Op 1 januari 2016 hebben we deze wet erbij gekregen. Ook een grote jongen met grote gevolgen. 
Heel veel software zit in de Cloud, dus daar komen ook automatisch veel persoonsgegevens van 
klanten en leveranciers en medewerkers, enz. in terecht.  De verantwoordelijkheid ligt bij u om met de 
verwerker een verwerkersoveenkomst te sluiten.  Persoonsgegevens komen ook in telefoons, tablets, 
iPads en laptops die we kwijt kunnen raken. Bescherm uw computers, laptops en mobiele apparaten 
met antivirus- en anti-malwareprogramma’s, firewalls, enz.. Bescherm uw kantoor voor brand en 
inbraak. Dat zijn zo even de belangrijkste opdrachten aan u vanuit deze wet. Lees ook hierover meer 
op autoriteitpersoonsgegevens.nl  
 
 
Deze lijst van veranderingen in de fiscaliteiten (en juridische) is een door ons gemaakte 
selectie. Ik verwijs u naar het internet en andere media als u meer wilt weten over het een of 
ander. U mag mij altijd bellen om te bespreken wat de veranderingen voor u betekenen. 
 
 
Kijkt u voor veel meer fiscale veranderingen op de volgende sites: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/content/belastingplan-

fiscale-veranderingen  of https://ondernemersplein.kvk.nl/wetswijzigingen/  


