
EEN COLLEGE OVER...
FISCALE COMPLEXITEIT 
IN 2020 
We leven in een bijzonder dynamische tijd met veel veranderingen, ook 
op fiscaal gebied. Dat betekent voor ondernemers dat zij zich nóg meer 
een weg moeten slaan door het woud van fiscale wet- en regelgeving. Dat 
dat een lastige opgave is, zal niemand ontkennen. Om bij te dragen aan 
een stukje inzicht zet IN2 Maas & Waal in deze uitgave de nieuwe fiscale 
wet- en regelgeving op een rijtje. Dat doen we natuurlijk niet zelf, want het 
gaat hier om complexe kennis. Gelukkig hebben we een professor Fiscaal 
Recht van de Radboud Universiteit, een fiscaal adviseur en een docente 
belastingrecht van de Radboud Universiteit bereid gevonden om een 
toelichting te verzorgen.

Professor Gerard Meussen is Vaksectievoorzitter Fiscaal 
Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook is 
hij daar Coördinator van de masteropleiding Fiscaal 
Recht en lid van het Examencollege van het Register 
Belastingadviseurs. Peter van den Brink is fiscalist en 
vennoot bij Tijssen cs Accountants en Adviseurs te Malden. 
Fleur Kossen is docente Belastingrecht, promovenda aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen en advocaat bij FT-
advocaten in Nijmegen. Hieronder vertellen zij over de 
nieuwe fiscale wet- en regelgeving voor ondernemers.

Wetgeving in voorbereiding
Meussen verdeelt de nieuwe fiscale wet- en regelgeving 
in twee delen: de wet- en regelgeving die nog ‘boven de 
markt’ hangt en de wet- en regelgeving die inmiddels 
vaststaat en in 2020 in werking treedt. “Allereerst is 
daar de wetgeving betreffende excessief lenen van de 
eigen BV. Die is met name van belang voor directeur-
grootaandeelhouders. Het ingediende wetsvoorstel 
bepaalt dat leningen van het eigen bedrijf boven € 
500.000 met ingang van het jaar 2022 als inkomen 
worden aangemerkt.” Van den Brink: “Ondernemers 
hebben veelal geen zin om 25 % inkomstenbelasting te 
betalen, wanneer  ze  dividend uitkeren uit hun BV. Om 
de belastingheffing uit te stellen gaan ze liever lenen van 
het eigen bedrijf en die bedragen kunnen fors oplopen. 
Door deze wetgeving hoopt de wetgever het fors lenen 
bij de BV te ontmoedigen en direct een aanzienlijke 
belastingheffing binnen te halen!” 

 “FISCALE WET- EN REGELGEVING IS 
COMPLEXE MATERIE. VERZAMEL JE 

KENNIS DAAROVER NIET ONLINE, 
MAAR RAADPLEEG EEN EXPERT”

Als tweede noemt Meussen de regulering van de 
arbeidsmarkt, waarbij de vraag centraal staat of  iemand 
moet worden aangemerkt als ZZP-er of ondernemer. “De 
VAR is inmiddels afgeschaft en nu ligt er een wetsvoorstel, 
waarin is vastgelegd dat bij een uurloon van € 16,00 of 
minder men werknemer is en bij een uurloon van € 75,00 
of meer ondernemer.

Als derde is er een wetsvoorstel dat nog moet worden 
ingediend, waarin de belastingheffing in box 3 zal worden 
aangepast. Spaarders hoeven dan minder belasting 
te betalen over spaarrekeningen. Er wordt gesteld dat 
tot een bedrag van € 444.000 aan spaargelden geen 
belasting in box 3 is verschuldigd.” Van den Brink: “De 
belastingheffing wordt in deze wetgeving alleen wel 
hoger als je je vermogen op een andere manier dan bij de 
bank belegt, bijvoorbeeld in onroerend goed of effecten.”

Nieuwe wetgeving in 2020
In 2020 wordt tevens de Kleine Ondernemersregeling 
(KOR) in de BTW aangepast ” Meussen: “Als je qua omzet 

onder de € 20.000 zit, kun je verzoeken om ontheffing van 
de BTW-plicht. Dan hoef je geen BTW meer in rekening 
te brengen, maar vervalt ook het recht op vooraftrek en 
heb je minder administratieve verplichtingen.”  Van den 
Brink: “Het verschil met de oude KOR is dat nu ook BV’s 
en stichtingen hiervoor kunnen kiezen.”

In 2020 gaat ook het lage vennootschapstarief van 19% 
naar 16,5 %. Kossen: “Het hoge tarief gaat  minder snel 
naar beneden en blijft in 2020 25% en gaat pas in 2022 
naar 21,7%. Het tarief in de inkomstenbelasting voor 
Box 2 gaat omhoog van 25% in 2019 naar 26,25% in 2020 
en vanaf 2021 naar 26,90%. Daarentegen wordt de vrije 
ruimte van de Werkkostenregeling verhoogd. Over de 
eerste € 400.000 loonsom van 1,2% naar 1,7%. Hierdoor 
mag de ondernemer meer onbelast geven aan het 
personeel”

“In 2020 wordt ook het belastingvoordeel van aftrekposten 
verlaagd”, vervolgt Meussen. “De aftrek mag niet meer 
plaatsvinden tegen het toptarief (in 2020: 49,5%). Dat 
geldt bijvoorbeeld voor de aftrekposten hypotheekrente, 
zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Deze zijn 
in 2020 nog slechts aftrekbaar tegen 46%. Die daling zet 
zich de komende jaren in rap tempo voort en is in 2023 
nog slechts 37,05%. In totaal gaat het aftrekpercentage 
de komende jaren met in totaal zo’n 15% naar beneden.”

Outsourcen
Volgens Van den Brink is het goed dat ondernemers hun 
financiële zaken blijven outsourcen. “Fiscale informatie 
is online volop beschikbaar, maar werkt wel fouten en 
misverstanden in de hand. Ondernemers mogen dan 
ook niet verwachten dat een fiscaal adviseur binnen een 
uurtje een advies kan geven over complexe materie”.  
Kossen: “Het werk van fiscaal adviseurs is inderdaad veel 

complexer en daarbij worden risico’s voor fiscaal adviseurs 
groter. .Als advocaten merken wij in onze praktijk een 
groeiende vraag om advies vanuit adviseurs. Daarbij doet 
vereenvoudiging niet altijd recht aan de situatie.”

Meussen vindt de toenemende complexiteit van wet- 
en regelgeving zeker problematisch voor ondernemers. 
Daarbij biedt de roep om vereenvoudiging niet altijd 
een oplossing. Veel ondernemers hebben geen idee 
wat het voeren van een BV fiscaal inhoudt. Zo beseffen 
zij vaak niet dat je als DGA ook een werknemer bent. 
Kennisontwikkeling is dan natuurlijk goed, maar een 
ondernemer moet vooral kunnen blijven ondernemen.” 
Van den Brink vult aan: “Als je als accountant jaarlijks de 
jaarrekening gedegen met de ondernemer bespreekt, 
valt het kwartje uiteindelijk wel, maar complexe kennis 
kun je beter aan experts overlaten.”

TIPS VOOR ONDERNEMERS:
• Kijk periodiek eens van een afstand naar hoe 

je omgaat met lange-termijn-beslissingen als 
overlijden, bedrijfsopvolging, pensioen of grote 
investeringen

• Laat je niet leiden door fiscaliteit alleen; dat 
moet een onderdeel zijn van de bedrijfsmatige 
beslissingen die je neemt. Win voldoende 
advies daarover in

• Steek geen geld in onverstandige beleggingen; 
mega-rendement zonder risico bestaat niet
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 “BLIJF ZELF 
VOORAL 

ONDERNEMEN 
EN INFORMEER 

BIJ JE ADVISEUR 
NAAR DE 

MOGELIJKHEDEN 
VAN HORIZON-

TAAL TOEZICHT”

vlnr Peter van den Brink, Fleur Kossen en Gerard Meussen


