Courdid nieuwsbrief: prinsjesdag 2019
17 September 2019 was het weer zo ver: het nieuwe
belastingplan werd bekend gemaakt. In deze korte
nieuwsbrief vind je wat highlights van interessante
nieuwtjes op ons vakgebied.

In deze nieuwsbrief komt aan bod:
• De fiets van de zaak
• De werkkostenregeling
• De nieuwe belastingtarieven
• Wet arbeidsmarkt in balans

Employment tax
with a personal fit

Fiets van de zaak
per 1 januari 2020

Indien een werkgever ook
voor privédoeleinden een fiets
ter beschikking stelt aan een
werknemer, dient er op
kalenderjaarbasis een fiscale
bijtelling bij het salaris plaats
te vinden van 7% van de
consumentenadviesprijs van
de fiets.

Een eventuele eigen bijdrage
van de werknemer mag op
de bijtelling in mindering
worden gebracht. Onder een
“fiets” wordt mede verstaan
een elektrische fiets en
speed pedelec.
Let op dat het niet
toegestaan is om een
onbelaste
kilometervergoeding te
geven voor zakelijke
(waaronder woon-werk)
kilometers die met de fiets
van de zaak zijn afgelegd. Het
is wel toegestaan om
gelijktijdig een auto en een
fiets ter beschikking te
stellen aan een werknemer.

De fiets wordt in ieder geval
geacht “ook voor
privédoeleinden” ter
beschikking te staan, indien
de fiets ook voor woonwerkverkeer ter beschikking
staat.
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- Er komt een gerichte
vrijstelling voor de vergoeding
voor een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG).

WKR

Ook voor de
werkkostenregeling gaat het
nodige veranderen;
- Invoering van twee
schijvenstelsel v.w.b. de vrije
ruimte. De vrije ruimte
bedraagt 1,7% van de
loonsom tot en met
€ 400.000 plus 1,2% van het
restant van die loonsom.
Deze verhoging geldt per
inhoudingsplichtige, tenzij de
concernregeling wordt
toegepast.

- Ter zake producten uit eigen
bedrijf kan het in de huidige
regeling zijn dat de waarde
van het eigen product wordt
bepaald op het door de
werkgever aan derden in
rekening gebracht bedrag.
Voorgesteld wordt om als
vanouds weer alleen uit te
gaan van de waarde in
het economische verkeer (de
laagste consumentenprijs
verkrijgbaar in de markt).
Zo wordt de waardering van
het product uit het eigen
bedrijf in lijn gebracht met de
kortingsregeling zelf die op dit
punt al uitgaat van de waarde
in het economische verkeer.

Employment tax
with a personal fit

- De eindheffing WKR
moet nu nog aangegeven
worden in de loonaangifte
over januari van het
opvolgende jaar (uitgaande
van een maandaangifte).

Belastingtarieven

Daar komt straks 1 maand
bij en wordt de aangifte van
februari. Let op, dit is dan
wel voor het eerst in het
jaar 2021.

Inkomstenbelasting
Voorgesteld wordt om de
overgang naar het
tweeschijvenstelsel reeds
vanaf 2020 in te voeren.

Wet arbeidsmarkt in balans
De WAB moet het voor
werkgevers aantrekkelijker
maken om hun werknemers
een vast contract te bieden.
Daarom komt er per 1 januari
2020 een lagere WW-premie
voor vaste contracten.
De oude sectorpremie en de
algemene Awf-premie komen
te vervallen.

We krijgen dan met twee
tariefschijven te maken,
namelijk 37,35% tot en met
een inkomen van EUR 68.507
en 49,5% voor het inkomen
daarboven. Daarnaast gaan de
arbeidskorting en de
algemene heffingskorting
omhoog. Zie hier de link naar
de voorlopige
“Loonbelastingcijfers 2020”:
https://www.courdid.com/pu
blicaties/diversen
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