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WBSO
Een populair gebruikte fiscale subsidiemogelijkheid was de 
WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). 
Ik mag veronderstellen dat dit bij u bekend is. Door zijn 
populariteit zijn de kosten van deze subsidie fors gestegen. 
Derhalve heeft het kabinet gemeend om de tarieven naar 
beneden aan te passen. De uren die u gaat besteden aan 
onderzoek en ontwikkeling gaan u per saldo meer kosten. 
De verlaging van het tarief in de eerste schijf is 2 procent 
en in de tweede schijf 1 procent. Dat is tenminste de 
verwachting. In november weten we het zeker. Dan wordt 
het voorstel definitief vastgesteld als de Tweede Kamer 
ook akkoord gaat.

Kilometerheffing	voor	vrachtwagens
In navolging van ons omringende landen gaat Nederland 
ook een kilometerheffing invoeren voor vrachtwagens. 
De tolgelden worden geïnd via een systeem dat gelijk is 
aan het systeem van de landen die deze heffing reeds 
hebben ingevoerd. Hierdoor worden de kosten voor 
ondernemers beperkt. De gelden die worden ontvangen 
worden naar de sector teruggesluisd door het verlagen 
van de motorrijtuigenbelasting op vrachtwagens en 
door meer geld te beschikking stellen voor innovatie 
en verduurzaming. 

Vennootschapsbelasting
Vanaf het jaar 2019 wordt het tarief voor de vennoot-
schapsbelasting flink verlaagd. Ons nieuwe kabinet 
is echt bezig om van Nederland een mooi land te 
maken voor buitenlandse investeerders, onder-
nemingen. Om de term belastingparadijs maar even 
niet te gebruiken. Het voorstel is om het tarief van 
de eerste schijf tot € 200.000 te verlagen tot 
16 procent in 2021. Tegelijk wordt het tarief van de 
winsten boven de € 200.000 verlaagd tot 21 procent. 
Toch een verlaging van 4 procent. 
Doe uw voordeel hiermee. 

Verliesverrekening
Helaas wordt de mogelijkheid om verliezen in de toekomst te verrekenen 
fors beperkt. De achterwaarte verliesverrekening van 1 jaar blijft 
gelukkig in stand. Echter op dit moment kunt u nog 9 jaar voorwaarts een 
verlies verrekenen. Dat wordt met de nieuwe plannen slechts 6 jaar. 
U dient daardoor uw begroting met betrekking tot innovaties, R&D- 
kosten, hoge aanvangsinvesteringen en aanloopverliezen nog scherper 
op te stellen, om te zorgen dat eventuele fiscale verliezen binnen deze 
periode kunnen worden verrekend. 

Afschrijving	gebouwen
Wanneer een pand in eigen gebruik is, mag in de vennootschapsbelasting 
het pand worden afgeschreven tot maximaal 50 procent van de WOZ-
waarde. Dit wordt de bodemwaarde genoemd. Echter vanaf 1 januari 2019 
gaat de bodemwaarde omhoog naar 100 procent van de WOZ-waarde. 
Daarmee zal voor velen de fiscale afschrijving vervallen of fors naar 
beneden gaan. Een voorbeeld. Stel: uw pand heeft een boekwaarde van  
€ 400.000. De WOZ-waarde bedraagt € 300.000. Dan heeft u nu nog de 
mogelijkheid om € 250.000 af te schrijven in de komende looptijd. Bij de 
nieuwe situatie gaat de afschrijvingsmogelijkheid omlaag naar € 100.000. 
Zou de komende looptijd nog 20 jaar zijn geweest, dan wordt de jaarlijkse 
fiscale afschrijving met € 7.500 verminderd. 

Beperking	renteaftrek
In de vennootschapsbelasting gelden renteaftrekbeperkingen. Deze 
maatregelen zijn veelal gericht om winstdrainage tegen te gaan. Per  
1 januari 2019 wordt de maatregel ingevoerd, dat de rente niet langer 
meer aftrekbaar is voor zover het saldo van de verschuldigde en ontvan-
gen (groeps- en derden-)rente meer bedraagt dan maximaal 30 procent 
van het brutobedrijfsresultaat. Er is wel een drempel van € 1 miljoen aan 
rente. Een aantal van de huidige renteaftrekbeperkingen worden 
afgeschaft. Het is nog niet duidelijk welke bepalingen dit zijn. Duidelijk 
is wel dat af te schaffen bepalingen niet de bepalingen zullen zijn die 
gericht zijn op het tegengaan van winstdrainage.
Uiteraard is door ons een kleine greep uit een breed scala van belasting-
maatregelen genomen. Indien u onzeker bent over wat u als ondernemer 
te wachten staat en hoe daarop geanticipeerd moet worden, dan is een 
gesprek met uw adviseur onontbeerlijk. •

Vertrouwen	in	de	
toekomst

Nu	het	nieuwe	kabinet	nagenoeg	een	feit	is	en	nu	de	

kabinetsmaatregelen	bekend	zijn	geworden,	zullen	

we	u	op	enkele	belangrijke	veranderingen	wijzen.		

Eens	kijken	of	u	ook	vertrouwen	hebt	in	de	

toekomst	met	het	nieuwe	regeerakkoord.
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