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Beperking voorwaartse verlies- 
verrekening ab-verlies
De voorwaartse verrekening van verliezen uit een aanmerkelijk belang (ab)  
is sinds 1 januari 2019 beperkt tot zes jaar. Tot en met vorig jaar kon u deze 
verliezen nog verrekenen met inkomen uit aanmerkelijk belang in de negen 
volgende jaren. De maatregel geldt voor verliezen die in 2019 of latere jaren  
ontstaan. Voor verliezen uit 2018 en eerdere jaren blijft de oude termijn van 
negen jaren gelden. De achterwaartse verliesverrekening van 1 jaar blijft  
ongewijzigd.

Overgangsregeling
De wijziging kan tot gevolg hebben dat een ‘jonger’ verlies (geleden in 2019  
of 2020) eerder niet meer verrekenbaar is dan een ‘ouder’ verlies (geleden in 
2017 en 2018). Dit effect wordt weggenomen door de volgende overgangs-
maatregel:
•  een ab-verlies uit 2019 wordt verrekend vóór verliezen uit 2017 of 2018;
•  een ab-verlies uit 2020 wordt verrekend vóór een ab-verlies uit 2018.

voor de dga
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Verlaging Vpb-tarieven
Het oude 20%-tarief in de vennootschapsbelasting voor 
belastbare winst tot € 200.000 bedraagt dit jaar 19%.  
In 2020 gaat dit tarief naar 16,5% en in 2021 naar 15%. 
Het toptarief voor belastbare winst boven € 200.000 blijft 
dit jaar 25%. In 2020 gaat dit tarief omlaag naar 22,55% 
en in 2021 naar 20,5%. De tariefsverlaging maakt het 
interessant om winst uit te stellen. Dat kan bijvoorbeeld 
door een voorziening groot onderhoud te vormen of een 
garantievoorziening. 

Korter voorwaarts verliezen verrekenen

Vanaf 2020 verhoging 
box-2-tarief
Vanaf 2020 gaat het box-2-tarief in de inkomstenbelasting 
stapsgewijs omhoog. In 2020 gaat het tarief van 25% naar 
26,25% en in 2021 naar 26,9%. Een dividenduitkering 
uit uw eigen bv wordt vanaf 2020 dus een stuk duurder. 
Wellicht heeft u de mogelijkheid om nog dit jaar dividend 
uit te keren. Het box-2-tarief is in 2019 nog 25%.

Minder afschrijven op uw 
bedrijfspand
Heeft uw bv een pand in eigen gebruik? Dan moet u 
voortaan daarop afschrijven tot een boekwaarde van 
100% van de WOZ-waarde. Deze bodemwaarde was tot 
en met 2018 50% van de WOZ-waarde. Afschrijven op een 
pand in eigen gebruik is dus behoorlijk beperkt. Er is wel 
een overgangsmaatregel getroffen om de scherpe kantjes 
van deze maatregel eraf te halen.

Overgangsmaatregel
De overgangsregeling heeft betrekking op gebouwen 
die vóór 1 januari 2019 in eigen gebruik zijn genomen en 
waarop nog geen drie jaar is afgeschreven. In dat geval 
mag uw bv alsnog blijven afschrijven volgens de oude 
regels tot maximaal 50% van de WOZ-waarde, totdat  
wel drie jaar is afgeschreven op het gebouw. 

Verliezen uit het verleden kunt u nog maar zes in plaats 
van negen jaar verrekenen met toekomstige winsten.  
Ook deze maatregel geldt voor verliezen die zijn ont-
staan in 2019 of latere jaren. De oude termijn van negen 
jaar blijft van toepassing op verliezen van 2018 en 
eerdere jaren. De achterwaartse verliesverrekening van 
1 jaar blijft ongewijzigd. Ook bij deze wijziging doet zich 
de mogelijkheid voor dat een ‘jonger’ verlies (geleden in 
2019 of 2020) eerder niet meer verrekenbaar is dan een 
‘ouder’ verlies (geleden in 2017 en 2018). Dit effect wordt 
op dezelfde wijze weggenomen als hiervoor is aangege-
ven bij de beperking van de voorwaartse verliesverreke-
ning van een ab-verlies. 
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Maatregelen tegen veel 
lenen bij eigen bv
Een maatregel die voor het voorjaar van 2019 is aan- 
gekondigd, houdt in dat het lenen bij de eigen bv boven 
een bedrag van € 500.000 in box 2 zal worden belast als 
inkomen uit aanmerkelijk belang. Dat wil zeggen dat u 
over het meerdere boven € 500.000 25% (huidig tarief) 
inkomstenbelasting moet betalen. Dit tarief wordt in 2021 
zelfs verhoogd naar 26,9%. Deze maatregel treedt pas 
vanaf 2022 in werking, maar het is verstandig om nu al  
op deze maatregel te anticiperen. Er komt wel een over-
gangsregeling voor bestaande en nieuwe eigenwoning-
schulden van uw bv. Bovenop deze eigenwoningschulden 
geldt een aanvullende drempel van € 500.000 voor u en 
uw partner gezamenlijk. 

Tip!
Inventariseer uw schulden (niet zijnde eigenwoning- 
schulden) bij uw eigen bv. Zijn deze hoger dan € 500.000? 
Zorg dan dat u de schuldenlast vóór 2022 zo veel als  
mogelijk heeft teruggebracht tot maximaal € 500.000. 

Laatste jaar pensioen  
afkopen met korting
In 2017 is er een einde gekomen aan de pensioen- 
opbouw in eigen beheer. U kreeg tot eind 2019 drie 
mogelijkheden voor de bestaande pensioenaanspraken. 
Een van die mogelijkheden is afkoop van al uw bestaande 
pensioenaanspraken met een korting. Een gedeeltelijke 
afkoop is niet mogelijk. Kiest u er dit jaar voor om uw 
pensioenaanspraken af te kopen, dan ontvangt u een 
bedrag ineens in plaats van jaarlijkse uitkeringen vanaf uw 
pensioendatum. Over dit bedrag ineens moet u belas-
ting betalen, maar u krijgt een korting van 19,5%. Dit is 
het laatste jaar waarin uw pensioen in eigen beheer met 
korting kan worden afgekocht. 

Let op!
U hoeft geen revisierente te betalen, maar uw bv moet 
wel loonbelasting inhouden en afdragen.

Voorkom bijbetaling 
vennootschapsbelasting 
Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde 
vennootschapsbelasting in 2019, zodat uw bv niet een te 
lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting 
krijgt opgelegd. Als uw bv na afloop van het jaar vennoot-
schapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, dan loopt uw 
bv het risico daarover – bij de huidige rentestand – 8% 
belastingrente in rekening gebracht te krijgen. 

Tip!
Laat ook controleren of u over 2018 voldoende vennoot-
schapsbelasting heeft betaald. Misschien doet uw bedrijf 
het beter dan u begin 2018 had verwacht en is uw winst 
waarschijnlijk hoger. Verzoek dan om een aanvullende 
voorlopige aanslag.

In deze brochure is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 1 januari 2019. Hoewel ten aanzien 
van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten 
en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor 
uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.
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CHECKLIST STARTPUNTEN 
2019 VOOR DE DGA

   Keer nog dit jaar dividend uit

   Zorg dat uw ab-verlies niet onverrekenbaar wordt

   Stel winst uit en profiteer van de tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting in 2020

   Voorkom dat oude verliezen niet meer verrekenbaar zijn

   Check hoeveel u voortaan mag afschrijven op uw bedrijfspand in eigen gebruik

   Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting en bespaar veel belastingrente

   Inventariseer uw schulden bij de eigen bv en voorkom de gevolgen van de maatregelen tegen  
lenen bij de eigen bv

   Bepaal of u dit jaar nog uw pensioen in eigen beheer wilt afkopen met 19,5% korting
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