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Hoe raakt het Belastingplan 2019 
MKB-ondernemers financieel? 



■ CROP.NL

• Introductie CROP

• Overzicht fiscale maatregelen Belastingplan 2019
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• Wie zijn wij

• Welke waarde voegen wij toe

• Samen op koers

• Welke diensten bieden wij

• Hoe werken wij

• Het volledige CROP dienstenpakket

Introductie CROP
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Regionaal betrokken, 
internationaal 
netwerk

250 medewerkers

5 kantoren

Top 25 qua omzet

Top 10 aantal RA’s

in dienst

Professionaliteit 
groot kantoor, 
flexibiliteit klein 
kantoor 

54 jaar
No nonsense, 

Coöperatief, 
Respect, 

Ondernemend, 
Professioneel

Luisteren naar de 
ondernemer, dienst-
verlening op maat

Medewerkers met 
individuele (top) 
kwaliteiten die 
samenwerken:  
Accountancy & Fiscaal
IT Services 
Legal 
HR-services, 
Corporate Finance

Partner blijft 
betrokken

Open 
Communicatie

Ondernemen als de reis van je leven: samen op koers

Wie zijn wij? 
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Welke waarde voegen wij toe

Ondernemen is de reis van je leven, met verschillende aspecten  in verschillende stadia van de 
onderneming. Medewerkers van CROP weten dat en staan de ondernemer bij op deze reis! 
Samen met de ondernemer zorgen we ervoor dat  de onderneming op koers blijft. 
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Start
Pionier

Financiering

Administratie

Samenstellen 
jaarrekening

Aangiften IB/VPB

Salarisadministratie

Algemene 
voorwaarden

Gecontroleerd 
groeien / 

complexiteit 
neemt toe

Optimaliseren 
werkkapitaal

Fiscale structuur 
optimaliseren

Interne beheersing 
inrichten

Jaarrekeningcontrole

Franchise opzetten

Contractenrecht

Groeifinanciering

HR functie

Besturen / 
consolideren

Professionaliseren

Bedrijfsanalyse

IT Audit

Persoonlijke coaching 
DGA

Financiële planning

Pensioen

Arbeidsvoorwaarden

Samenwerken

Fusie / overname
Due diligence

Waardebepaling

Transactiebegeleiding

Estateplanning

Bedrijfsopvolging

Verkoop aan externe 
partij

Waardebepaling

Transactiebegeleiding

Binnen familie? (BOR 
toepassen)

VBI toepassen

Opbouwen produkt
en markt

Aanscherpen 
propositie
Opbouwen 
organisatie
Financiering

Leiding verandert
Top-down

management
Delegeren
Uitbouwen 
organisatie

Groei financiering

Directie opereert 
meer strategisch / 

installeren MT
Instellen regels / 

risico bureaucratie

Groei wordt beperkt
Marktverbreding / 

risicospreiding
Scheiding zakelijk 

vermogen en privé

Voorbereiden 
bedrijfsopvolging

Loslaten oprichter / 
ondernemer

Samen op koers

Iedere fase van de onderneming en iedere levensfase van de ondernemer vraagt om 
een andere dienstverlening!
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Meerwaarde voor de ondernemer

Nieuwste  tools 
en technieken.

WTA gecertificeerde 
praktijk

OKB in backoffice

De 
ondernemer 

en 
onderneming

Vaktechnische 
ondersteuning  voor 
altijd actuele kennis. 

Focus sectoren: 

▪ Bouw,

▪ Installatietechniek

▪ Medisch

▪ Retail

▪ Uitzenden

▪ Reisbranche

▪ IT & FINTECH

Ontzorgen en 
informeren

Alle kennis 
onder 1 dak

Duidelijke 
afspraken, geen

verrassingen 

Korte communicatie-
lijnen
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Welke diensten bieden wij

CROP voegt waarde toe aan de onderneming en voor de ondernemer door zekerheid te geven over 
data enerzijds en door betekenis aan data toe te voegen anderzijds

Energie  om te ondernemen 
Managementinformatie om vooruit te kijken 

Rust in het financiële hart
• Jaarrekening samenstellen of 

controleren
• Belastingaangifte
• Financiële administratie
• Fiscale advisering

Beheers de risico’s
• HR quickscan
• IT Audit
• Tax Review VPB
• Bedrijfsbrede risicobeheersing
• Arbeids- en ondernemingsrecht

Beheerste groei
• Business planning

• Fusie en samenwerking
• Internationalisering 

Ontzorgen
• Salarisadministratie

• Pensioenadvies
• Juridisch advies

• Financiering 

DGA in ‘t zonnetje
• Fiscale DGA-scan
• Bedrijfsoverdracht
• Vermogens-

en estateplanning
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Overzichten van dienstverlening per discipline

Het CROP dienstenpakket
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Accountancy
o Controleren en beoordelen jaarrekening

o Administratieve dienstverlening

o Vraagstukken m.b.t. financiële verslaggeving

o Beschrijven en beoordelen systeem van 
AO/IB

o Jaarrekening samenstellen

o Opstellen (tussentijdse) 
managementinformatie

o Online boekhouden

o Bedrijfsanalyse

o Uitvoeren van vrijwillige controles

o Uitvoeren van pre-audit services

o Uitvoeren van due diligence onderzoeken

Belastingadvies
o Verzorgen van fiscale aangiften

o Adviseren werkkostenregeling

o Omzetbelasting (eventueel i.s.m. 
overdrachtsbelasting)

o Innovatiebox / WBSO

o Vrijgestelde beleggingsinstelling

o (Fiscale) herstructurering van ondernemingen

o Optimalisatie fiscale positie DGA

o Fiscale aspecten bedrijfsoverdracht

o Toekomstvoorzieningen

o Financiële planning

o Bezwaar en beroepsprocedures begeleiden
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Corporate finance
Advies bij koop/verkoop

Waardebepaling van de onderneming

Opstellen van een verkoopmemorandum

Verrichten van marktonderzoek en de match 
tussen verkoper en koper

Voeren van de onderhandelingen

Optimalisatie op fiscaal, juridisch en 
bedrijfseconomisch gebied

Afstemming op uw privé-situatie

Afwikkeling van de transactie

Begeleiding / advisering bedrijfsfinanciering

Familie opvolging

HR services
Advisering arbeidsrecht

Advisering loonbelasting

Begeleiding loonbelastingcontrole

Pensioenadvisering

Uitbesteden salarisadministratie

HR quick scan
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Legal
o Herstructurering

o Fusie en overname

o Arbeidsovereenkomst en -voorwaarden

o Reorganisatie

o Legal audit / scan op juridische risico’s

o Bestuurdersaansprakelijkheid en insolventie

o Samenwerkings- en 
aandeelhoudersovereenkomst

o Familiestatuut en opvolging

o Financiering en zekerheden

o Vastgoed

o Contractenrecht en algemene voorwaarden

o Stichting, V.o.F., maatschap, C.V. en vereniging

o Distributie en agentuur

o Franchise

o IT Audit

o Security

IT Services 



■ CROP.NL

Belastingplan 2019
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Fiscale maatregelen 
inkomstenbelasting

• Invoering tweeschuivenstelsel (sociale vlaktaks)

• Tariefmaatregel grondslag verminderende posten

• Versobering voorwaartse verliesverrekening box 2

• Verhoging box 2-tarief
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Fiscale maatregelen 
inkomstenbelasting

invoering tweeschuiven-stelstel
Invoering tweeschuivenstelsel

Algemene tarieftabel

Gecombineerd tarief 2018 2019 2020 2021

Tarief 1e schijf 36,55% 36,65% 37,05% 37,05%

Tarief 2e schijf 40,85% 38,10% 37,80% 37,05%

Tarief 3e schijf 40,85% 38,10% 37,80% 37,05%

Tarief 4e schijf 51,95% 51,75% 50,50% 49,50%
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Fiscale maatregelen 
inkomstenbelasting

Tariefmaatregel grondslag verminderende posten

• Verlaging maximale tarief aftrekpost eigen woning

• Begrenzing ondernemersaftrek

• Begrenzing MKB-winstvrijstelling en TBS-vrijstelling

• Beperking persoonsgebonden aftrek tot tarief 1e schijf
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Fiscale maatregelen 
inkomstenbelasting 

Tariefmaatregelgrondslag verminderende posten

Periode 2019 t/m 2023

a) Afbouw aftrektarief eigen woning

b) Afbouw aftrektarief andere grondslag verminderende posten

2019 2020 2021 2022 2023

Maximale tarief ad a) 49,0% 46,0% 43,0% 40,0% 37,05%

Maximale tarief ad b) 51,75% 46,0% 43,0% 40,0% 37,05%
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Fiscale maatregelen 
inkomstenbelasting 

Versoberen voorwaartse verliesverrekening box 2 en verhoging box 2-tarief

• Beperking voorwaartse verliesverrekening box 2 van 
9 naar 6 jaar vanaf 2019 (gelijk aan systematiek VPB)

• Gefaseerde verhoging AB-tarief van 25% (2019) naar 26,25% (2020) en 
26,9% (vanaf 2021)
Let op: géén overgangsregeling t.a.v. opgebouwde winstreserves tot 1 
januari 2020!
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Fiscale maatregelen 
Vennootschapsbelasting

• Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik tot WOZ-
waarde

• Beperking termijn voorwaartse verliesverrekening van 9 jaar tot 6 
jaar vanaf 2019

• Verlaging VPB-tarief
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Fiscale maatregelen 
Vennootschapsbelasting

Verlaging VPB-tarief

De stapsgewijze tariefsverlaging is als volgt:

Tarief: 2019 2020 2021

Winst t/m € 200.000 19% 16,5% 15%

Winst boven € 200,000 25% 22,55% 20,5%
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Fiscale maatregelen BTW

• Verhoging lage BTW-tarief van 6% naar 9%

• Modernisering van de kleine ondernemersregeling (KOR) vanaf 
2020:
- vrijstelling BTW bij jaaromzet tot € 20.000
- geen administratieve verplichting (incl. aangifte)
- denk aan: tijdig verzoek indienen!
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Tips

Tot slot: enkele algemene tips en aandachtspunten boekjaar 2019

• Afwegen dividenduitkering in 2019?

• Laatste kans uitfasering pensioen in eigen beheer via afkoop met korting 
19,5%

• Wees kritisch bij vaststelling WOZ-waarde 2019 en maak tijdig bezwaar

• Voorkom verliesverdamping

• Heroverweeg de noodzaak van een fiscale eenheid voor de VPB

• Vraag tijdig om een voorlopige aanslag i.v.m. belastingrente

• Maak optimaal gebruik van de WKR-ruimte
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Praktijkvoorbeelden

Ter afsluiting:  enkele praktijkvoorbeelden van belastingbesparing

- Benutten van de BOR-regeling bij leven

- Box 3 vermogen overhevelen naar de BV

- Tijdige inbreng eenmanszaak in BV vooruitlopend op staking van de 
werkzaamheden
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Vragen?

Neem gerust contact met ons op:

dvankoesveld@crop.nl / +31(0)612815310

tkiyumarsi@crop.nl / +31(0)318648148

mailto:dvankoesveld@crop.nl
mailto:tkiyumarsi@crop.nl
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Accountancy

Belastingadvies

Corporate finance

HR services

Juridisch advies

Dank voor uw 
aandacht!


