
 

 
Fiscale highlights 

Regeerakkoord en overig 
 

 
 



Inkomstenbelasting tarief 
•  Invoering Vlaktax box 1 
•  Vanaf 2019 
•  Tarief tot € 68.507 ca. 37%,  

daarboven 49,5%  
•  Betaald door btw van 6% naar 9% 

 
•  Box 2: tarief van 25% naar 27,3% in 2020 en  

naar 28,5% in 2021  
 

•  Box 3: meer aansluiting bij recent rendement; lagere 
heffing onderste schijf  



Box 3 vanaf 2017 
•  Heffingsvrij vernmogen € 25.000 per persoon. 
•  Dus ook aan partner vermogen toedelen,  

let op bij aangifte doen!  
•  Drie schijven: 

* 0,86% tot       €    100.000 
* 1,38% tot       € 1.000.000  
* 1,62% boven € 1.000.000  

•  Wellicht belasten daadwerkelijk rendement 
(terug naar vóór 2001) maar voorlopig niet.  



Eigen woning 
•  Twee elementen: huurwaardeforfait en aftrek 

hypotheekrente  
•  huurwaardeforfait: 

- nu nog 0,75% WOZ-waarde 
- vanaf 2020 naar 0,60% WOZ-waarde  
 

•  Hypotheekrente: Beperkingen nu 
- vanaf 2001: 30 jaar renteaftrek (merkbaar vanaf 2031) 
- Jaarlijkse afbouw maximale aftrekpercentage 0,5%, in  
   2017 nog 50% 
- Leningen na 01-01-2013 aflossen verplicht in max. 30jaar. 



•  Hypotheekrente: extra beperkingen straks: 
 
- Versnelde afbouw maximaal aftrekpercentage: vanaf 2020 
   3% verlaging per jaar. Vanaf 2024 iedereen 37% aftrek! 
 
- Wet Hillen komt in 30 jaar weer terug: aflosboete.  
   Veelal paar tientjes per jaar! 



Vennootschapsbelasting 
•  Tarief nu:  <   € 200.000: 20%  

                  >   € 200.000: 25% 
•  Vanaf 2019 in drie stappen naar: 

  < € 200.000: 16% (vanaf 2021) 
  > € 200.000: 21% (vanaf 2021) 

•  GEEN langere eerste schijf tot € 350.000; wel beloofd! 
•  Voorwaartse verliesverrekening van 9 jaar naar 6 jaar 
•  Pas echt voordeel indien B.V. spaarpot is!! Indien direct 

nodig en uit B.V., als dividend geen voordeel door 
verhoging heffing box 2 van 25% naar 28,5%!! 
 



Afschaffen dividendbelasting 
•  Geen dividendbelasting meer vanaf 2019 
•  Wél gewoon inkomstenbelasting box 2 over dividend  

(zelfs meer vanaf 2020!) 
•  Slechts administratieve lastenverlichting 
•  Tijdig aanvragen voorlopige aanslag nog belangrijker!! 

 
Berekening was:  
- Bruto dividend      100 
- Betalen dividendbelasting 15%      15 
- Naar aandeelhouder Prive       85 
  Betalen IB (25%-15%) van 100      10 (op aangifte) 
 
- Netto         75 

       ==== 



•  Berekening wordt:  
- Bruto dividend       100 
- Betalen dividendbelasting         0 
- Naar aandeelhouder Prive     100 
  Betalen IB 25% (wordt 28,5%) van 100      25 
(op aangifte) 
- Netto          75 

        ==== 



Wet DBA- ZZP-ers 
•  Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) was opvolger  

van VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) 
•  Werkte niet en daarom handhaving hiervan opgeschort naar  

minimaal 1 juli 2018 
•  Er komt wéér een nieuwe wet. Hoofdlijn is 3 categorieën:  

- Tarief < € 18 per uur en langer dan 3 maanden: verplichte 
dienstbetrekking 

   - Tarief > € 75 per uur en < 1 jaar: geen loonheffing;  
   - Tarief > € 18 maar < € 75 per uur: opdrachtgeversverklaring.  
     Beantwoorden vragen door opdrachtgever moet leiden tot  
     duidelijkheid wel/geen dienstbetrekking 



Wijziging 
huwelijksvermogensrecht 

•  Vanaf 1 januari 2018 
•  Wat je vóór huwelijk alleen bezit hou je privé, wat je 

tijdens huwelijk verkrijgt heb je samen 
•  Belangrijk om te beschrijven wat je hebt als je gaat 

trouwen!! 
•  Als je in gemeenschap van goederen wil trouwen moet 

je dus naar de notaris 



Rekening-courant B.V. met DGA 
•  Speerpunt van de Belastingdienst. 
•  Verscherpte controle moet 1,5 miljard opleveren 
•  Te hoge schuld die niet kan worden afgelost: afhankelijk 

van oorzaak kan Belastingdienst stellen winstuitdeling 
dus 25% inkomstenbelasting 

•  Ook vragen bij afboeking door B.V. ten laste van resultaat 
•  Belangrijk is zakelijkheid (overeenkomst, rente, aflossing 

en zekerheden) 
•  Indien hele jaar < € 17.500 geen rente toegestaan 



Eindejaarstips 
•  Grenzen investeringsaftrek: > € 2 .300 maar minder dan 
€ 104.000 want dan afname investeringsaftrek. 

•  Afkoop pensioen in eigen beheer: in 2017 is de korting 
het hoogst. 

•  Scholingsuitgaven en uitgaven monumentenpand gaan 
verdwijnen (na 2018?) 

•  Denk aan tijdig voorlopige aanslagen, aanvragen indien 
bijbetalen (belastingrente 4%/8%) 

•  Geen dividend in december indien box 3 vermogen 
•  Let op met bijtelling auto indien auto > 60 maanden 



Vragen ??????? 


