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EINDEJAARSTIPS
PARTICULIEREN
Box 3-wijzigingen

Geachte relatie,
2016 staat al weer voor de deur en derhalve
is het weer hoog tijd voor onze eindejaarstips.
Dit jaar is door onzekere steun van de Eerste
Kamer enige vertraging opgelopen in de
behandeling van het belastingplan 2016.
De definitieve stemming in de Eerste Kamer
zal plaatsvinden op 15 december a.s. Houdt
u onze website in de gaten voor de laatste
ontwikkelingen.
De besproken wetsvoorstellen hebben derhalve
nog een enigszins voorlopig karakter en kunnen
nog wijzigen. Door gebrek aan steun vanuit het
parlement blijft ook dit jaar een uitgebreidere
stelselwijziging uit. Wel is er een vrij ingrijpend
plan om de box 3-heffing te hervormen. Dit
plan gaat echter pas in per 1 januari 2017 en
tot die tijd zijn er uiteraard weer aanpassingen
mogelijk.
Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte
brengen van de laatste wijzigingen zodat u
hiermee wellicht uw fiscale voordeel kunt doen.
Wij merken hierbij op dat de artikelen slechts
kort en algemeen van aard zijn en wellicht niet
zonder meer van toepassing op uw situatie.
Neemt u voor meer informatie contact op met
ons kantoor, wij voorzien u graag van een
persoonlijk advies of korte toelichting.
Met vriendelijke groet
en hoogachting,
J.C. Suurmond & zn.
Belastingadviseurs

Een hele belasting minder!
PS Per 9 december is een nieuwe wijziging
van het belastingplan ingediend; hiermee lijkt
de goedkeuring van het belastingplan ook
vrij zeker. Deze aanpassingen zijn nog juist
verwerkt in deze nieuwsbrief.

Inkeerregeling

Het belastingplan bevat een ingrijpende
verandering van de box 3-heffing met
ingang van 2017. Op dit moment bedraagt
de box 3-heffing 30% over een fictief
rendement van 4% over al uw vermogen
boven het heffingsvrij vermogen. Aangezien
de effectieve 1,2% belastingheffing, op veel
spaarrekeningen niet eens behaald wordt
met de rente, bestond er veel kritiek op de
box 3-heffing. Tevens loopt er nog een zg.
massaal bezwaarprocedure.
De voorgestelde wijziging bevat een
splitsing van het fictief rendement in drie
percentages:
•
2,9% voor vermogen van 25.000 tot
100.000 (effectieve heffing 0,87% t.o.v.
huidige 1,2%)
•
4,7% voor vermogen van 100.000 tot
1.000.000 (idem 1,41%)
•
5,5% voor vermogen van meer dan
1.000.000 (idem 1,65%)
Jaarlijks zullen deze percentages vastgesteld
worden aan de hand van marktinformatie
van rente- en beleggingsresultaten. Het
heffingsvrije vermogen wordt verhoogd tot
€ 25.000. De huidige voorstellen komen dus
neer op een verlaging van de box 3-heffing
voor de lagere vermogens tot 100.000 en
een hogere heffing voor hogere vermogens.
De nieuwe heffing is gunstiger tot een
totaalvermogen van ongeveer € 250.000
(voor partners dubbel).
Het idee achter de splitsing van
percentages is dat belastingplichtigen
met substantiële vermogens meer
mogelijkheden hebben om dit goed te
beleggen en wel substantiële rendementen
te behalen. De Tweede Kamer heeft de
regering overigens verzocht te onderzoeken
of het toch haalbaar is om de werkelijke
rendementen te belasten. De laatst
ingediende wijziging houdt ook voor
2016 een wijziging en verlaging in: het
heffingsvrije vermogen wordt met € 3.000
verhoogd.

Er blijft onverminderde belangstelling bestaan
voor de zogenoemde inkeerregeling. Sinds
1 juli 2015 geldt bij vrijwillige inkeer een
boete van 60% over de alsnog verschuldigde
belasting. De Belastingdienst is nog steeds
actief op zoek naar verzwegen vermogen.
Een algemeen informatieverzoek van de
Belastingdienst aan een Zwitserse bank
over Nederlandse rekeninghouders eerder
dit jaar werd ingewilligd door Zwitserland.
Het bankgeheim is dan ook meer of minder
voorbij. Kijkt u voor meer informatie op onze
website:
http://www.jcsuurmond.nl/inkeerregeling.

Aftrek monumentenpanden
Onderhoud en restauratie van
rijksmonumentenpanden zijn onder
bepaalde voorwaarden aftrekbaar in de
inkomstenbelasting. In de rechtspraak was
ook goedgekeurd dat deze regeling toegepast
kon worden voor een monument gelegen
in het buitenland. Het monumentenpand
moet dan wel een onderdeel vormen van
het Nederlandse cultureel erfgoed. Deze
uitbreiding is nu wettelijk vastgelegd.

Bezoek onze website www.jcsuurmond.nl

Eenmalig verhoogde
vrijstelling
Schenkbelasting
Na de maatregel in 2013 en 2014 voor
eenmalige verhoging van de vrijstelling
Schenkbelasting voor de eigen woning,
volgt nu een meer permanente uitwerking.
Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari
2017 opnieuw een eenmalige vrijstelling
van kracht wordt tot een bedrag van
€ 100.000,-- mits dit wordt gebruikt
voor de eigen woning. Een buitenlandse
eigen woning kwalificeert ook voor deze
vrijstelling. De ontvanger dient tussen de
18 en 40 jaar te zijn en de schenking kan
zowel binnen als buiten de familiesfeer
worden toegepast. Eerdere eenmalig
vrijgestelde schenkingen ten behoeve
van de eigen woning zullen in mindering
gebracht moeten worden op de
€ 100.000,--. De laatste aanpassing van het
wetsvoorstel houdt in dat de schenking ook
over 3 achtereenvolgende jaren gespreid
mag worden.

Overige
aandachtspunten voor
particulieren:
•

•

•

Indien u een vakantiewoning in
Frankrijk bezit, is er een mogelijkheid
om bepaalde lokale belastingen terug
te vragen aangezien deze onrechtmatig
verklaard zijn door de rechter.
Doe geplande uitgaven nog voor het
einde van het jaar ter verlaging van
de box 3-grondslag, dit geldt ook voor
openstaande belastingaanslagen.
Bundelt u voor zover mogelijk
aftrekbare kosten zoals ziektekosten en
giften zoveel mogelijk in een bepaald
jaar. Zo wordt eerder een aftrekpost
behaald en komt de drempel maar één
keer in mindering op de uitgaven.

Wijzigingen in tarieven en
heffingskortingen
Het tarief in de tweede en derde schijf van
de inkomstenbelasting gaat volgens de
laatste wijziging in 2016 omlaag met 1,6%
en komt hiermee uit op 40,4%. Ook wordt
de derde schijf verlengd met bijna € 9.000
waardoor het hoogste tarief minder snel
van toepassing is. Verder zijn er diverse
aanpassingen in de heffingskortingen, die

ONDERNEMERS

VAR verdwijnt
Een verklaring arbeidsrelatie (VAR) geeft zekerheid dat ZZP’ers door de fiscus niet worden
gezien als werknemer. De ZZP’er dient dan
een VAR WUO (winst uit onderneming) te
hebben, om te voorkomen dat de opdrachtgever loonheffing en werkgeverslasten in
moet houden. Na eerdere niet doorgegane
plannen voor vervanging met de BGL, is er
een nieuw wetsvoorstel geheten DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie).
De plannen die waarschijnlijk per 1 april
2016 ingevoerd zullen worden voorzien in
vervanging van de VAR-verklaring door een
overeenkomst te sluiten tussen uw opdrachtgever en u als opdrachtnemer die aan moet
tonen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. De Belastingdienst heeft op de
website een aantal modelovereenkomsten
geplaatst waarvan zeker is dat deze niet als
dienstbetrekking worden gezien. U en uw
opdrachtgever kunnen ook zelf een overeenkomst maken, of wijzigen op basis van een
modelovereenkomst en deze vervolgens laten
controleren door de Belastingdienst.
Het belang van deze overeenkomst ligt vooral
aan de zijde van de opdrachtgever, aangezien
deze hiermee zekerheid krijgt dat geen Loonheffingen behoeven worden ingehouden.
Het geeft de zelfstandige c.q. opdrachtnemer
geen zekerheid dat de inkomsten ook als
winst uit onderneming gezien worden, wat
bij de VAR wel het geval was. Hierover is
pas zekerheid te krijgen na afhandeling van
de aangifte Inkomstenbelasting. Neem voor
meer informatie contact met ons op.
stenbelasting. Neem voor meer informatie
contact met ons op.

de verschuldigde belasting verminderen.
De algemene heffingskorting wordt sneller
afgebouwd naarmate het inkomen hoger is.
Het maximale bedrag van de arbeidskorting
wordt verhoogd, echter wordt ook vanaf een
lager bedrag weer afgebouwd op basis van
een inkomensafhankelijk percentage. Ook de
ouderenkorting en de inkomensafhankelijke
combinatiekorting (voor ouder met laagste
inkomen en kind onder twaalf jaar) worden
verhoogd.

Emigratie dga
Er zijn enige maatregelen genomen om
tegen te gaan dat emigrerende directeurengrootaandeelhouder box 2-heffing kunnen
ontgaan. Een emigrerende dga die samen
met zijn vennootschap naar het buitenland
verhuist, is in de huidige situatie na 10 jaar
verlost van een box 2-belastingclaim. Het
is nu de bedoeling dat de conserverende
aanslag niet meer wordt kwijtgescholden
na 10 jaar echter onbeperkt in stand
blijft. Ook leidt een winstuitdeling direct
tot gedeeltelijke heffing van 25% van de
uitdeling; tot voor kort was het mogelijk
tot 90% uit de vennootschap op te nemen
zonder gevolgen.

Nu nog lage
autobijtelling
De komende jaren worden de
autobijtellingspercentages van de auto
van de zaak verder verhoogd. Uiteindelijk
is het de bedoeling dat er een algemeen
tarief geldt van 22% en een laag tarief voor
nulemissie auto’s van 4%. Indien u nog dit
jaar een auto koopt met een lagere bijtelling
(bijvoorbeeld 7% voor bepaalde hybride
modellen) kunt u nog 5 jaar van deze lagere
bijtelling profiteren.bijtelling profiteren.

Verder:
•

•

Overweeg om uw (studerend) kind dat u
financieel ondersteunt op de payroll van
uw onderneming te zetten; tot ruim €
7.000 inkomsten is dit belastingvrij.
De RDA-aftrek voor research &
development wordt vanaf 2016
geïntegreerd in de WBSO (verlaging
afdracht loonheffingen).

