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Pakket Belastingplan 2020 zorgt voor gemengde gevoelens bij het RB
Het Register Belastingadviseurs (RB), de beroepsvereniging van fiscalisten voor het mkb, vindt
dat het Belastingplan 2020 zorgt voor gemengde gevoelens. Verschillende maatregelen raken
specifiek het mkb. Sylvester Schenk, directeur fiscale zaken van het RB stelt: “Verschillende
plannen werken goed uit voor de praktijk, maar de minder goede plannen werken wel heel
nadelig uit. Er lijkt een ongelijke verhouding te zijn. Wij hebben dan ook gemengde gevoelens
bij de voorstellen.”
Wetsvoorstel Wet bronbelasting 2021
Schenk vervolgt: “We zien nu een wetsvoorstel Wet bronbelasting 2021. Het is een wel heel
omvangrijk wetsvoorstel en op het eerste oog zeer technisch en moeilijk leesbaar. Dergelijke
voorstellen komen de uitvoerbaarheid van de regels niet ten goede. En dat geldt voor zowel de
Belastingdienst als de praktijk.”
Verruiming van de werkkostenregeling is positief
Al eerder was aangekondigd dat de vrije ruimte per 1 januari 2020 wordt verhoogd van 1,2% naar
1,7% van de loonsom, voor zover deze niet meer bedraagt dan € 400.000. Adjay Pahladsingh van de
Commissie Wetsvoorstellen: “Wij kunnen niet anders dan positief zijn over de maatregel. De praktijk
worstelt wel vaker met de omvang van de vrije ruimte. De verruiming van de werkkostenregeling zorgt
er toch voor dat er € 2.000 meer onbelast kan worden besteed aan het personeel. Een goede
ontwikkeling.”
Verlaging zelfstandigenaftrek treft het mkb
Pahladsingh sluit af: “Ondernemers in het mkb zijn heel belangrijk voor de werkgelegenheid en
bedrijvigheid in Nederland. Wij zijn dan ook blij dat er een forse lastenverlichting komt voor de
middeninkomens. Maar ondernemers in het mkb zijn verre van blij met de forse verlaging van de
zelfstandigenaftrek. Deze verlaging lijkt ertoe te leiden dat het mkb zelf de lastenverlichting betaalt. Is
deze maatregel dan wel nodig? Het past niet bij het stimuleren van ondernemerschap.”
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Over het RB
Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.000 leden dé beroepsvereniging van
belastingadviseurs voor het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht voor belangenbehartiging richting
overheid en politiek, vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen
om RB te worden en PE-cursussen om hun kwaliteit en kennis op peil te houden. Ondernemers
vinden in ‘hun’ RB een integer, pragmatisch adviseur met uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en
gevoel voor ondernemerschap. Meer informatie vindt u op rb.nl

