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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019 
 
Geachte cliënt(e), 
 
Hierbij onze vertrouwde nieuwsbrief met eindejaar tips.  
 
BELANGRIJKE ZAKEN 
 
Exact Online 
Ook komend jaar blijven wij uw administratie verwerken in Exact Online. Er zijn 
ook voor u mogelijkheden om meer inzicht in uw administratie te krijgen. Vraag 
hiernaar bij ons op kantoor.  
 
Loonadministratie Proflon 
Ook in 2020 blijven wij uw salarisstroken maken met dit inmiddels vertrouwde 
programma voor de loonadministratie.  

 
Belastingprogramma Kluwer 
Uw aangiften Inkomstenbelasting en/of Vennootschapsbelasting maken wij al jaren  
in het betrouwbare programma Kluwer.  
 
Voorraad per 31 december 2019 
Wij willen u vriendelijk verzoeken om uw voorraad per 31 december 2019 te tellen 
en aan ons kantoor door te geven. Deze gegevens hebben wij nodig bij het opmaken 
van de jaarrekening. Dit bedrag is de inkoopprijs exclusief btw.  
  
Lijfrentepremie voor einde jaar storten 
Heeft u een pensioentekort, dan kunt u dit tekort aanvullen door een lijfrente te 
storten. De lijfrentepremie moet voor 31 december 2019 gestort worden. Doet u dit 
later, dan kunt u deze premie in uw aangifte inkomstenbelasting voor 2019 niet 
meer aftrekken en zult u een jaar moeten wachten.  

 
Arbodienst verplicht 
Ter herinnering: Per 1 juli 2017 is iedere werkgever verplicht een basiscontract af te 
sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts. Per 1 januari 2020 hebben wij een 
contract afgesloten met P&P Arbo. Gegevens over deze arbodienst kunt bij ons op 
kantoor verkrijgen. 
 
Vakantie 
In verband met de feestdagen is ons kantoor gesloten van vrijdag 27 december 2019 
tot en met vrijdag 03 januari 2020. Als u de lonen voor 25 december doorgeeft dan 
zorgen wij ervoor dat de loonstroken op tijd klaar zijn, anders wordt het 4 januari. 
Alvast hele fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2020! 
 
Hoogachtend, 

 
Administratiekantoor Verver & Fontijn 
R.L.N.J. Verver en B.M. Verver 
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Overzicht met wijzigingen WAB 2020 
Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en 
socialezekerheidsrecht als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Op de 
internetsite van Rijksoverheid vindt u een overzicht met alle wijzigingen. Dit kan u 
helpen bij de voorbereidingen op de WAB. 

De belangrijkste wijzigingen in 2020 
• Vast contract: lage WW-premie, flexibel contract: hoge WW-premie De 

werkgever betaalt vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor 
werknemers die een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben voor 
onbepaalde tijd en als geen sprake is van een oproepovereenkomst. Voldoet 
het contract niet aan de voorwaarden dan betaalt hij een hoge premie. 

• Oproepkrachten: aanbod voor vaste uren na 12 maanden Vanaf 1 januari 
moet de werkgever oproepkrachten die dan 12 maanden in dienst zijn, een 
aanbod doen voor een vast aantal uren. 

• Oproepkrachten: oproeptermijn 4 dagen Vanaf 2020 moeten werkgevers 

oproepkrachten minstens 4 dagen van tevoren oproepen voor werk. Als de 
werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer 
recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. 

• Payrollwerkgevers: arbeidsvoorwaarden worden gelijk De payrollwerkgever 
moet de payrollwerknemers vanaf 1 januari dezelfde arbeidsvoorwaarden 
geven als medewerkers die werken bij het bedrijf waar de payrollwerknemer 
werkt. Huurt een werkgever medewerkers in via een uitzend- of 
payrollbedrijf? Dan moet hij dat bedrijf informeren over welke 
arbeidsvoorwaarden hij heeft voor zijn eigen medewerkers. 

• Transitievergoeding vanaf de 1e werkdag Vanaf 1 januari moet de 
werkgever bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract 
vanaf de 1e werkdag een transitievergoeding betalen. Het maakt dan niet 
meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. De opbouw wordt 
gelijk voor alle werknemers, ongeacht hun leeftijd en de duur van het 
dienstverband. De verhoogde opbouw voor werknemers die langer dan 10 
jaar in dienst zijn vervalt. 

• Nieuwe mogelijkheid voor ontslag: cumulatiegrond Vanaf 1 januari 2020 
wordt ontslag via de kantonrechter ook mogelijk wanneer omstandigheden 
uit meerdere ontslaggronden voldoende aanleiding daarvoor geven. Bij 
ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding 
toekennen aan de werknemer. 

• Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar Vanaf 2020 
kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar 
aangaan. Het 4e contract is dan automatisch een vast contract. De termijn 
van 6 maanden tussen contracten kan bij CAO worden verkort tot 3 
maanden bij tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat 
de werknemer maximaal 9 maanden per jaar verricht. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/wab-vanaf-2020-ww-premie-naar-type-contract
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/welke-contracten-zijn-er-voor-oproepkrachten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/welke-contracten-zijn-er-voor-oproepkrachten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/welke-arbeidsvoorwaarden-heb-ik-als-uitzendkracht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-de-transitievergoeding-als-ik-word-ontslagen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/documenten/brochures/2019/10/04/wab-cumulatiegrond---werkgevers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/wanneer-verandert-mijn-tijdelijke-arbeidscontract-in-een-vast-contract


3 

 

TIPS VOOR DE IB-ONDERNEMER 
 

Ander BTW-nummer, briefpapier aanpassen 
Heeft u een eenmanszaak dan is er aan u, als het goed is, afgelopen tijd een nieuw 
BTW-identificatienummer van de Belastingdienst toegezonden. Door de toekenning 
van een nieuw nummer moet u wel uw facturen, briefpapier, internetsite en alle 
andere communicatiemiddelen die u gebruikt voor zakelijke contacten voor 1 
januari 2020 aangepast hebben. Daarnaast mag u de administratiesoftware ook 
niet vergeten. 
Oud 
Het oude BTW-nummer mag u zeker niet weggooien. U moet dit namelijk blijven 
gebruiken voor het doen van de BTW-aangifte en in verdere contacten met de 
Belastingdienst. 
 
VPB-tarief gaat omlaag, kijk eens naar een bv 
Het VPB-tarief voor winsten tot € 200.000 gaat van 19% naar 16,5%  volgend jaar 

en daalt tot 15% in 2021. Een goede reden dus om eens te onderzoeken of een bv 
om fiscale (en andere) redenen misschien niet een stuk aantrekkelijker is. Inbreng 
in een bv kan onder voorwaarden plaatsvinden zonder afrekening in de IB. 
Intentieverklaring 
Als u besluit uw onderneming om te zetten in een bv, is het verstandig om voor het 
beoogde overgangstijdstip een intentieverklaring of voorovereenkomst op te (laten) 
stellen en te ondertekenen. Dit wil echter nog niet zeggen dat u dan verplicht bent 
ook daadwerkelijk de bv op te gaan richten.  
 
Desinvesteren uitstellen 
Voor bedrijfsmiddelen waarvoor u bij aanschaf investeringsaftrek heeft ontvangen, 
geldt dat bij verkoop binnen vijf jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de 
investering plaatsvond, een desinvesteringsbetaling verschuldigd is. Ter voorkoming 
van een desinvesteringsbijtelling kan het wenselijk zijn niet in 2019 te 
desinvesteren, maar bijvoorbeeld pas in januari 2020. 
 
Administratie 2012 weg 
De wettelijke bewaartermijn voor uw administratie is zeven jaar. Dit betekent dat u 
de administratie over 2012 en eerdere jaren kunt afvoeren. Houdt u daarbij in het 
achterhoofd dat deze termijn niet geldt voor de BTW t.a.v. onroerende zaken. Deze 
is namelijk tien jaar. Documenten zoals aktes, pensioen- en lijfrentepolissen en 
dergelijke zijn ook verstandig om te bewaren. 
 
Toevoegen aan de OR 
Dit jaar kunt u nog 9,44%, met een maximum van € 8.999, toevoegen aan uw 
oudedagsreserve (OR). Om uw dotatie veilig te stellen voor 2019 is het ook nog slim 
om vóór het eind van het jaar na te gaan of uw ondernemingsvermogen eind 2018 
ten minste gelijk was aan uw OR per ultimo 2018 plus de verwachte toevoeging over 
2019. Als dit niet zo is, kunt u nog maatregelen treffen om uw 
ondernemingsvermogen te verhogen. 
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Man-vrouwfirma starten? 
Drijft u samen met uw partner een eenmanszaak en wilt u in aanmerking komen 
voor de zelfstandigenaftrek voor uw partner? Dan kunt u onder bepaalde 
voorwaarden ook samen een man-vrouwfirma oprichten. Uw partner kan dan ook in 
aanmerking komen voor de ondernemersfaciliteiten als aan het urencriterium wordt 
voldaan. Voldoet uw partner niet aan het urencriterium en is er geen sprake van 
een ongebruikelijk samenwerkingsverband, dan kan een man-vrouwfirma toch nog 
wel voordeel opleveren. Aan uw partner kan namelijk een deel van de winst worden 
toegerekend die anders bij u belast zou zijn, waardoor de belastingdruk op de totale 
ondernemingswinst waarschijnlijk lager wordt.  
 
Gebruikelijkheidstoets 
Bij een vof of maatschap met uw partner, moet u bij de taakverdeling rekening 
houden met de gebruikelijkheidstoets. Die toets richt zich op het aantal uren dat 
uw partner binnen het samenwerkingsverband werkt. Daarbij tellen de gewerkte 
uren niet mee als de partner hoofdzakelijk (voor meer dan 70%) ondersteunende 

werkzaamheden verricht én derden in eenzelfde situatie geen vof of maatschap 
zouden aangaan. Zorg er dus voor dat uw partner kan aantonen dat hij/zij voor 
tenminste 31% van de werktijd een hoofdtaak binnen de onderneming verricht. 
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TIPS VOOR DE DGA 
 

Gebruikelijk loon moet minstens € 45.000 zijn 
Als dga moet u in principe ten minste € 45.000 aan uzelf als loon geven. Dit is het 
door de overheid vastgestelde ‘gebruikelijk loon’ voor dga’s in 2019. Het loon mag 
lager zijn als u kunt aantonen dat bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking een 
lager loon gebruikelijk is. U mag dan uw salaris daaraan gelijkstellen. Is volgens de 
fiscus juist een hoger loon voor uw positie gebruikelijk, dan moet u het hoogste 
nemen van de volgende drie bedragen: 

• 75% van dat hogere loon; 

• het loon van de werknemer die in een aan u verbonden bv het meest 
verdient; 

• maar minimaal € 45.000. 
Afroommethode 
Daarnaast kan de Belastingdienst ook gebruikmaken van de afroommethode bij het 
bepalen van uw gebruikelijk loon. Dan neemt de fiscus de omzet van uw bv en haalt 
daar onder meer kosten, afschrijvingen en een winstopslag vanaf. Deze methode 
heeft wel aan betekenis ingeboet. 
 
Wilt u een hoger loon, keer dan dividend uit 
Vindt u dat u na jaren ploeteren dit jaar wel eens wat extra loon heeft verdiend? 
Dan kunt u dat fiscaal gezien beter in de vorm van dividend uitkeren. Dat hangt 
samen met het tariefverschil dat bestaat tussen de IB en het gecombineerde tarief 
van de dividendbelasting en de VPB. U moet dan wel in het hoogste 
inkomstensbelastingtarief van 51,75% zitten met uw inkomen, anders is het 
voordeel bijna nihil.  
Verlagen 
Het kabinet is de tarieven in de VPB geleidelijk aan het verlagen. Tegelijkertijd 
wordt de belasting op inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) opgeschroefd. In 
2020 wordt het tarief in box 2  26,25%. Dus door dit jaar dividend uit te laten 

keren lijkt u wat te besparen.  
 
Zijn arbeidsvoorwaarden wel fiscaal optimaal? 
Bekijk of u uw arbeidsvoorwaardenpakket al fiscaal optimaal heeft ingericht. Er zijn 
namelijk tal van vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR (telefoon, computer, 
telewerken, enzovoorts) waarvan u als dga gebruik kunt maken. U kunt deze 
vergoedingen aanwijzen als zogeheten eindheffingsloon en ze onderbrengen in de 
vrije ruimte van de WKR. Daarmee zijn de verstrekkingen en vergoedingen 
belastingvrij, zolang het totaal de 1,2% van de fiscale loonsom niet overschrijdt. 
Eindheffing 
Komt u daarboven, dan betaalt u over het meerdere 80% eindheffing. Als dga kunt 
u daarnaast bijvoorbeeld ook gebruikmaken van alle verlofregelingen die gelden 
voor uw bv. 
 
Twaalf maanden voor deponeren jaarrekening 

De termijn voor het deponeren van uw jaarrekening is twaalf maanden. Het uitstel 
dat aandeelhouders van een bv mogen geven is vijf maanden. Het bestuur moet dus 
binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening opmaken en de 
aandeelhouders hebben dan vervolgens twee maanden de tijd hebben om die vast te 
stellen. Of de aandeelhouders kunnen het bestuur vijf maanden uitstel geven. 
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Uitstel 
Als uw boekjaar gelijkloopt met het kalenderjaar en u de jaarrekening over 2018 
nog niet heeft gedeponeerd, heeft u daar met uitstel dus nog tot uiterlijk 31 
december 2019 de tijd voor. 
 
Partner op de loonlijst 
Het kan aantrekkelijk zijn om uw echtgenoot of partner die werkzaamheden verricht 
voor uw bv op de loonlijst te plaatsen. Uw partner is dan verzekerd voor de premies 
werknemersverzekeringen (er moet dan wel sprake zijn van een materiële 
gezagsverhouding!). 
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TIPS VOOR DE BTW 
 
Nieuwe KOR aanvragen 
Nu is de kleineondernemersregeling (KOR) nog gekoppeld aan hoeveel BTW u als  
BTW-ondernemer in een jaar moet afdragen. Vanaf volgend jaar is de nieuwe KOR 
gerelateerd aan de omzet. Is die minder dan € 20.000, dan kunt u de 
kleineondernemersregeling gebruiken. Bovendien kunnen ook bv’s, stichtingen en 
verenigingen straks een beroep doen op de KOR!! U moet dan wel voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 

• U moet ondernemer voor de BTW zijn; 

• U moet als ondernemer in Nederland gevestigd zijn; en 

• Uw omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar. Niet alle omzet telt 
echter mee bij het bepalen van deze grens. 

 
Corrigeer het privégebruik van auto van de zaak 
De BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak moet u niet 
vergeten mee te nemen in de laatste aangifte van het jaar. Deze correctie bedraagt 
2,7% van de catalogusprijs van de auto. Als u echter kunt aantonen aan de hand 
van bijvoorbeeld een kilometeradministratie dat uw privégebruik lager is dan de 
standaard 2,7%, mag u een lagere correctie opnemen. Voor marge-auto’s en auto’s 
ouder dan vijf jaar mag u een correctie van 1,5% nemen. 
 
 
NAW-gegevens op de factuur aanwezig? 
Eén van de factuureisen is dat de NAW-gegevens van de afnemer op de factuur 
vermeld moeten zijn. Bij veel bonnen zal dit niet altijd het geval zijn. Is daarom de 
BTW op deze bonnen niet aftrekbaar? Voor bonnen tot € 100 (inclusief BTW) kunt u 
over het algemeen de BTW gewoon aftrekken, ook als uw NAW-gegevens niet op 
deze factuur vermeld zijn. Op de bon moeten dan wel de volgende gegevens vermeld 
zijn (een zogenoemde vereenvoudigde factuur): 

• datum van de bon; 

• NAW-gegevens van leverancier/dienstverrichter; 

• wat is er geleverd/verricht? 

• het BTW-bedrag of de gegevens aan de hand waarvan dit BTW-bedrag kan 
worden berekend. 

Ontbreken uw NAW-gegevens op een bon van € 100 of meer (incl. BTW)? Dan kunt 
u de BTW toch aftrekken als door de wijze van betalen te achterhalen is dat u de 
afnemer van de levering/dienst bent. Betaal daarom met bankpas, creditcard of 
brandstofpas. 
 
Snel suppletie indienen voor 1 april 
Heeft u de afgelopen vijf jaar te weinig BTW aangegeven, dan bent u verplicht om 
een suppletieaangifte in te dienen. De Belastingdienst controleert hier sterk op. U 
bent verplicht om een suppletieaangifte te doen zolang de naheffingstermijn loopt, 
dus gedurende vijf jaar na het jaar waarover u suppletie moet doen. 

Vergrijpboete 
De fiscus kan een vergrijpboete opleggen als u het indienen van een correctie 
achterwege laat. U moet de suppletieaangifte met een verplicht gesteld formulier 
indienen. Kleine correcties hoeft u niet te corrigeren met dit formulier, maar kunt u 
verwerken in uw eerstvolgende aangifte BTW. Dit is mogelijk tot een te betalen of 
terug te krijgen bedrag van € 1.000. Als u vrijwillig vóór 1 april 2020 de correctie 
voor te weinig aangegeven BTW van 2019 aangeeft en betaalt, bent u in ieder geval 
geen belastingrente verschuldigd. 
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TIPS BV 
 
Voorkom belastingrente, vraag voorlopige aanslag 
De belastingrente die de Belastingdienst in rekening brengt bedraagt 8%. Om te 
voorkomen dat uw bv deze hoge rente moet aftikken, moet u checken of de door u 
ontvangen voorlopige aanslag juist is. Is deze te laag, vraag dan zo snel mogelijk een 
nieuwe voorlopige aanslag aan. Voor 2019 geldt dat als u voor 1 mei 2010 een 
voorlopige aanslag VPB aanvraagt er geen belastingrente verschuldigd is. Dient u de 
VPB-aangifte voor 1 juni 2020 in en deze wordt niet aangepast, dan bent u, als de 
Prinsjesdagplannen doorgaan, ook geen belastingrente verschuldigd. 
 
Deel winst doorschuiven 
Dit jaar moet u 19% VPB betalen over de winst van uw bv tot € 200.000. Boven die 
grens betaalt u 25%. Wilt u nog iets besparen en verwacht u dit jaar een winst 
boven de € 200.000, dan kan het u misschien wat opleveren als u winst verschuift 
naar volgend jaar (als u dan natuurlijk een lagere winst verwacht!). Het tarief voor 

de VPB wordt volgend jaar 16,5% voor winsten tot € 200.000. Het doorschuiven van 
winsten onder dit bedrag levert dus nog wat op. 
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TIPS WERKGEVER 
 

Mededeling opgebouwde vakantierechten 
U bent als werkgever verplicht om het saldo van de opgebouwde vakantierechten 
per 31 december 2019 aan uw werknemers mede te delen. Zorg dat hier geen 
misverstanden over kunnen ontstaan! Het gaat hier dus om de vakantiedagen en 
niet het vakantiegeld! 
 
Vrije ruimte toetsen 
Aan het einde van het jaar moet u toetsen of u de vrije ruimte van 1,2% van de 
fiscale loonsom van al uw werknemers overschrijdt. Tel hiervoor de vergoedingen en 
verstrekkingen die u het hele jaar ten laste van de vrije ruimte heeft gebracht op en 
toets of de vrije ruimte is overschreden. Wilt u nog een (kerst)bonus geven aan 
het personeel neem dan even contact met ons op.  

Eindheffing 
Als u eindheffing moet betalen, doet u dat uiterlijk bij de aangifte over het tweede 

tijdvak van 2020. Heeft u in de loop van 2019 al eindheffing betaald en komt u er 
nu achter dat u te veel of te weinig heeft betaald, dan moet u dat uiterlijk in de 
aangifte over het tweede tijdvak van 2020 (als plannen doorgaan) corrigeren. 
 
Anticiperen op verhoging percentage vrije ruimte 
Volgend jaar gaat het percentage van de vrije ruimte naar 1,7% voor de eerste  
€ 400.000. Het kan dus verstandig zijn om lagere beloningen/vergoedingen te 
verschuiven naar 2020. Door deze door te schuiven en ze volgend jaar aan te wijzen 
als eindheffingsloon en in de vrije ruimte onder te brengen, kunt u ze wel 
belastingvrij uitkeren. 
Genietingsmoment 
Let wel op eventuele afspraken over het moment van uitbetaling en het 
genietingsmoment van de beloning. Als in de cao of individuele 
arbeidsovereenkomst staat dat de werknemer er op een bepaald moment recht op 
heeft, kunt u niet zomaar met die datum gaan schuiven. 
 
LKV en LIV claimen 
Per 2018 is het systeem van premiekortingen vervangen door het 
loonkostenvoordeel (LKV). LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere of 
(herplaatste) arbeidsgehandicapte werknemers in dienst nemen. U moet in de 
aangifte loonheffingen aangeven voor welke werknemers u recht meent te hebben 
op een LKV. Voor alle LKV-werknemers moet u in het bezit zijn van een 
doelgroepverklaring, die u uiterlijk drie maanden na een indiensttreding of 
herplaatsing moet hebben aangevraagd. 
LIV 
Als u werknemers in dienst heeft met een laag loon, kunt u een tegemoetkoming in 
de loonkosten krijgen: het lage-inkomensvoordeel (LIV). 
 
Verklaringen aanwezig voor auto’s van de zaak?  
Als werknemers in een auto van de zaak rijden, hoeft u alleen een loonbijtelling te 
doen als zij de auto meer dan vijfhonderd kilometer per jaar privé gebruiken. Als u 
geen bijtelling toepast, moet u in het bezit zijn van een kopie van de vereiste 
‘Verklaring geen privégebruik auto’ van de fiscus of een andere vorm van bewijs dat 
de werknemer de auto niet (te veel) privé gebruikt. 
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Steekproef voor de vaste kostenvergoedingen  
Voor de WKR moet u voor vaste kostenvergoedingen verplicht voorafgaand aan het 
geven ervan een steekpoef doen. Deze kostenvergoeding geven kan alleen als u: 

• het bedrag aannemelijk maakt; 

• kostenpost en vrijstelling omschrijft; 

• een schatting van het bedrag geeft; 

• de vaste kostenvergoeding van tijd tot tijd onderzoekt. 
 
BTW ID-NUMMER 
 
Zaken doen in EU 
De toekenning van een nieuwe BTW-identificatienummer (BTW-id) aan eigenaren 
van eenmanszaken heeft ook gevolgen bij het zakendoen binnen en buiten de EU. 
Waar moet u op letten? 

• Bij verkopen binnen de EU moet u vanaf 1 januari 2020 uw nieuwe BTW-id 
op uw facturen zetten. 

• Bij inkopen binnen de EU moet uw leverancier voor verkopen vanaf 1 januari 
2020 het nieuwe BTW-id op de factuur zetten en gebruiken bij de opgaaf 
intracommunautaire prestaties. 

• Krijgt u in 2020 een factuur voor goederen of diensten die de EU-leverancier 
al in 2019 heeft verricht en staat op deze factuur het oude BTW-nummer, 
dan hoeft u de leverancier niet te vragen om een nieuwe  factuur. 

• Staat u geregistreerd voor de MOSS-regeling, dan zet de fiscus deze 
registratie om in het nieuwe BTW-id. U ontvangt daarover nog een brief. 

• Voor de teruggaaf van BTW uit andere EU-landen, die loopt via het portaal op 
belastingdienst.nl/eubtw, kunt u blijven inloggen met de huidige 
gebruikersnaam. Dit is het oude BTW-nummer met daarvoor ‘NL’. 

• Voert u goederen in met een vergunning artikel 23, dan krijgt u een nieuwe 
vergunning met nieuwe BTW-id. 

 
BTW PRIVACY 
 
Oud BTW-id nummer niet wegdoen! 
 
Als eigenaar van een eenmanszaak heeft u als het goed is onlangs een nieuw BTW-
identificatienummer toegestuurd gekregen van de fiscus. Dit wil echter niet zeggen 
dat u uw oude BTW-nummer kunt weggooien. Dit oude nummer moet u namelijk 
nog wel blijven gebruiken voor de communicatie met de Belastingdienst zoals het 
indienen van de BTW-aangifte. De toekenning van dit nieuwe BTW-nummer was 
nodig omdat het oude nummer het burgeservicenummer (BSN) bevatte van 
ondernemers met een eenmanszaak. Dit is in strijd met de privacywet en zou ook 
(kunnen) leiden tot fraude. U moet het nieuwe nummer vanaf 1 januari 2020 gaan 
gebruiken voor uw zakelijke contacten. U zult dus facturen, website en andere 
communicatiemiddelen moeten aanpassen. 
Prullenbak 

De toekenning van dit nieuwe nummer wil niet zeggen dat het oude nummer de 
prullenbak in kan. Dit nummer moet u nog wel blijven gebruiken voor uw 
communicatie met de Belastingdienst, dus voor het doen van de aangifte BTW. 
 

! U zult dus de twee BTW-nummers naast elkaar moeten 

blijven gebruiken. 



11 

 

TIPS PARTICULIER 
 

Aftrek partneralimentatie 
 
Betaalt u partneralimentatie dan kan het vanaf 2020 zo zijn dat u minder 
belastingvoordeel heeft als u deze kosten aftrekt tegen het hoogste belastingtarief 
(inkomen € 68.500). De maximale belastingaftrek van partneralimentatie wordt  
namelijk in de komende jaren afgebouwd van een tarief van maximaal 51,75% in 
2019 tot een basistarief van 37,05% in 2023. Mogelijk is het interessant om nog dit 
jaar afspraken te maken over het betalen van een afkoopsom om nog optimaal 
gebruik te maken van de nu nog bestaande fiscale aftrekmogelijkheid. 
 
Hypotheekrente even vooruitbetalen 
Valt uw inkomen in 2020 in een lager tarief dan in 2019 en/of wilt u uw box  
3-vermogen verlagen, dan is het misschien financieel aantrekkelijk om in 2019 uw 
hypotheekrente vooruit te betalen. Uw hypotheekrente wordt in 2019 dan nog 

afgetrokken tegen het hogere tarief en uw box 3-vermogen zal per 1 januari 2020 
lager zijn. Informeer wel eerst even bij uw bank, of zij hieraan wil meewerken. 
 
Middelen bij sterk wisselende inkomens 
Als u een sterk wisselend belastbaar inkomen heeft in een aaneengesloten periode 
van drie jaren, kunt u dat inkomen middelen. Daarmee kunt u een tariefvoordeel 
bereiken. Het verzoek tot middeling moet u hebben ingediend binnen 36 maanden 
nadat de laatste aanslag IB over de drie jaren van het herrekentijdvak 
onherroepelijk is komen vast te staan. 
Hoger 
Het verschil tussen de werkelijk door u betaalde belasting en de belasting na 
middeling wordt echter pas teruggegeven als het te ontvangen belastingbedrag 
hoger is dan € 545. 
 
Los kleine schulden zo veel mogelijk af 

Heeft u (lage) schulden die in box 3 vallen en beschikt u over voldoende vermogen? 
Dan kunt u fiscaal voordeel behalen als u de box 3-schulden aflost. Voordat deze 
schulden namelijk de heffingsgrondslag van box 3 verminderen moet eerst een 
drempel per partner zijn overschreden. Los deze schulden dus zo veel mogelijk vóór 
de peildatum af. 
 
Voorkom belastingrente, vraag nieuwe VA 2019 aan 
Voorkom dat u de belastingrente van 4% verschuldigd wordt! Controleer daarom of 
uw voorlopige aanslag 2019 correct is. Is deze te laag, vraag dan zo snel mogelijk 
een nieuwe voorlopige aanslag aan. 


