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Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 

2019)

VOORSTEL VAN WET

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is fiscale maatregelen te treffen 

die werken aantrekkelijker maken door de lasten op arbeid te verlagen, die de belasting op 

consumptie verhogen of die voortvloeien uit de koopkrachtbesluitvorming voor het jaar 2019 en 

dat het voorts in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2019 en volgende jaren wenselijk is 

in een aantal belastingwetten en enige andere wetten enkele wijzigingen aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen 

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en 

verstaan bij deze:

Artikel I

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 2.6 wordt “tweede lid, onderdeel e” vervangen door “zevende lid”.

B. Artikel 2.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, tweede zin, wordt “volzin” vervangen door “zin”.

2. Aan het eerste lid wordt een zin toegevoegd, luidende: Voor andere buitenlandse 

belastingplichtigen die inwoner zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie, een staat die 

partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of de BES 

eilanden en voor andere buitenlandse belastingplichtigen met belastbare winst uit een Nederlandse 

onderneming als bedoeld in artikel 7.2, tweede lid, onderdeel a, die aanspraak kunnen maken op 

toepassing van een bepaling in een regeling ter voorkoming van dubbele belasting die discriminatie 

van vaste inrichtingen verbiedt, wordt het op grond van de eerste zin berekende gezamenlijke 

bedrag, na toepassing van regelingen ter voorkoming van dubbele belasting, verminderd met het 
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Artikel XXIV

De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 3, eerste lid, onderdeel c, wordt “artikel 11, vierde lid” vervangen door 

“artikel 11, zesde lid”.

B. In artikel 9, tweede lid, onderdeel a, wordt “6 percent” vervangen door “9 percent”.

C. Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel e, komt te luiden:

e. diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport of met lichamelijke 

opvoeding en die door instellingen worden verricht voor personen die aan sport of lichamelijke 

opvoeding doen, met uitzondering van:

1o. het verlenen van toegang tot wedstrijden, demonstraties en dergelijke;

2o. het ter beschikking stellen van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen die op grond van 

objectieve kenmerken niet geschikt zijn voor sportbeoefening;.

2. Het tweede lid komt te luiden:

2. De nauw samenhangende leveringen en diensten, bedoeld in het eerste lid, aanhef en 

onderdelen c, e, o en t, zijn van de vrijstelling uitgesloten wanneer zij:

a. niet onontbeerlijk zijn voor het verrichten van de vrijgestelde handelingen; of

b. in hoofdzaak ertoe strekken aan de instelling extra opbrengsten te verschaffen door de 

uitvoering van handelingen welke worden verricht in rechtstreekse mededinging met aan de heffing 

van belasting onderworpen handelingen van commerciële ondernemingen.

3. Onder vernummering van het derde tot en met zesde lid tot vijfde tot en met achtste lid 

worden twee leden ingevoegd, luidende:

3. De vrijstellingen, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdelen c, e en t, zijn slechts 

van toepassing, indien de ondernemer geen winst beoogt. Onder het beogen van winst wordt mede 

verstaan het behalen van exploitatieoverschotten, tenzij deze worden aangewend voor de 

instandhouding of verbetering van de diensten die worden verricht.

4. Voor toepassing van het eerste lid, onderdeel e, is geen sprake van een instelling die 

winst beoogt, indien:

a. de instelling direct of indirect bijdragen ontvangt die geen vergoeding vormen of een 

vergoeding vormen hoger dan de normale waarde voor een prestatie en de instelling zonder die 

bijdragen geen overschot zou behalen; of

b. aan de instelling direct of indirect een sportaccommodatie of een gedeelte daarvan ter 

beschikking wordt gesteld door een publiekrechtelijk lichaam dat ter zake van die 

terbeschikkingstelling niet ten minste de aan die accommodatie of het gedeelte daarvan 

toerekenbare integrale kosten aan zijn afnemer in rekening brengt.

D. In artikel 20, tweede lid, onderdeel a, wordt “6 percent” vervangen door “9 percent”.
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Artikel XXV

1. Ingeval een koop-/aannemingsovereenkomst ter zake van een sportaccommodatie is 

gesloten voor 1 januari 2019 en de bouw daarvan ook voor die datum is aangevangen, vindt in 

afwijking van artikel 15, vierde lid, eerste zin, van de Wet op de omzetbelasting 1968 de aftrek van 

belasting die na 1 januari 2019 ter zake van de bouw van de sportaccommodatie in rekening wordt 

gebracht dan wel na 1 januari 2019 wordt verschuldigd, plaats overeenkomstig de bestemming van 

de goederen en diensten op het tijdstip waarop de koop-/aannemingsovereenkomst is gesloten. 

Vorenstaande zin is slechts van toepassing indien het in aftrek brengen van belasting niet mogelijk 

zou zijn als gevolg van de wijziging van artikel 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bij artikel 

XXIV, onderdeel C, van deze wet.

2. Een herziening van de aftrek van belasting als bedoeld in artikel 15, vierde lid, tweede 

volzin, van de Wet op de omzetbelasting 1968 vindt niet plaats voor onroerende en roerende zaken 

die in gebruik zijn genomen na 1 januari 2019 voor zover de herziening het gevolg is van de 

wijziging van artikel 11 van die wet bij artikel XXIV, onderdeel C, van deze wet.

3. Een herziening van de aftrek van belasting als bedoeld in artikel 15, zesde lid, van de 

Wet op de omzetbelasting 1968 vindt niet plaats voor onroerende en roerende zaken die in gebruik 

zijn genomen vóór 1 januari 2019 voor zover de herziening het gevolg is van de wijziging van 

artikel 11 van die wet bij artikel XXIV, onderdeel C, van deze wet.

Artikel XXVI

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 30f, vierde lid, komt te luiden:

4. Geen belastingrente wordt in rekening gebracht ingeval de voorlopige aanslag 

inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting is vastgesteld overeenkomstig een op de door de 

inspecteur aangegeven wijze ingediend verzoek dat is ontvangen voor de eerste dag van de vijfde 

maand of overeenkomstig een ingediende aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 

die is ontvangen voor de eerste dag van de vijfde, onderscheidenlijk vierde, maand na afloop van 

het tijdvak waarover de belasting wordt geheven.

B. Artikel 30fc, vierde lid, komt te luiden:

4. Geen belastingrente wordt in rekening gebracht ingeval de aanslag inkomstenbelasting 

of vennootschapsbelasting is vastgesteld overeenkomstig een ingediende aangifte die is ontvangen 

voor de eerste dag van de vijfde, onderscheidenlijk vierde, maand na afloop van het tijdvak 

waarover de belasting wordt geheven.

C. In artikel 30g wordt, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot vijfde en 

zesde lid, een lid ingevoegd, luidende:

4. Geen belastingrente wordt in rekening gebracht ingeval de belastingaanslag ter zake van 

een overlijden is vastgesteld overeenkomstig een verzoek of overeenkomstig een ingediende 
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aangifte indien het verzoek, onderscheidenlijk de aangifte, is ontvangen voor de eerste dag van de 

negende maand na het overlijden.

Artikel XXVII

Artikel XXVI, onderdelen A en B, vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot 

belastingaanslagen die betrekking hebben op belastingtijdvakken die zijn aangevangen op of na 1

januari 2018.

Artikel XXVIII

Artikel XXVI, onderdeel C, vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot 

belastingaanslagen erfbelasting ter zake van overlijdens die op of na 1 januari 2019 plaatsvinden.

Artikel XXIX

De Invorderingswet 1990 wordt met ingang van 1 januari 2020 als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 25, achtste lid, onderdeel b, wordt “25 percent van” vervangen door “het in 

artikel 2.12 van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermelde percentage vermenigvuldigd met”.

B. In artikel 26, vijfde lid, onderdeel a, wordt “een vierde van” vervangen door “het in 

artikel 2.12 van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermelde percentage vermenigvuldigd met”.

Artikel XXX

De Wet op de vaste boekenprijs wordt als volgt gewijzigd:

A. Aan artikel 5 wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. In afwijking van het eerste lid kunnen de uitgever en de importeur de vaste prijs eerder 

dan na verloop van een half jaar aanpassen met ingang van een daarbij te bepalen tijdstip ter 

verdiscontering van een wijziging van het belastingpercentage, genoemd in artikel 9, tweede lid, 

onderdeel a, van de Wet op de omzetbelasting 1968.

B. In artikel 9 wordt, onder vernummering van het vijfde lid tot zesde lid, een lid 

ingevoegd, luidende:

5. Op de boekenclubprijs is artikel 5, derde lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel XXXI

De Invoeringswet fiscaal stelsel BES wordt als volgt gewijzigd:

A. Hoofdstuk II, artikel XVI, onderdeel E, vervalt.

B. Hoofdstuk III, artikel II, vierde lid, vervalt.


