NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017
De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan
Segers (ChristenUnie) hebben op 10 oktober 2017 het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd.
In dit regeerakkoord is een veelheid van nieuwe en wijzigingen van bestaande regelgeving opgenomen. Hieronder
volgt een selectie van de belangrijkste fiscale wijzigingen. De bedoeling is dat de meeste hiervan ingaan vanaf
2019.
Tweeschijvenstelsel Inkomstenbelasting
Met een basistarief van 36,93 procent en een toptarief van 49,5 procent wordt er een vorm van vlaktaks
geïntroduceerd. Daarnaast worden de algemene heffingskorting en arbeidskorting verhoogd. Hierdoor zouden alle
inkomensgroepen, maar vooral werkenden met een middeninkomen, er de komende jaren op vooruit moeten
gaan. Om dat doel te bereiken gaat de inkomstenbelasting omlaag en verdwijnen twee van de vier
belastingschijven. Iedereen die minder dan 68.600 euro verdient betaalt daar 36,9 procent belasting over.
Daarboven betaal je 49,5 procent.
Hypotheekrente - en andere aftrekposten - geleidelijk naar basistarief
In 2020 wordt het aftrektarief waartegen aftrekposten aftrekbaar zijn voor alle aftrekposten gelijkgetrokken met
het dan geldende aftrektarief van de hypotheekrente en met 3 procentpunt per jaar naar het basistarief
afgebouwd. Het aftrektarief komt in 2021 op 43 procent uit.
Eigenwoningforfait
Het forfait wordt verlaagd. Het deel van de opbrengst van de aftrekpostenmaatregel dat voortkomt uit een
verlaging van het aftrekpercentage van de hypotheekrente wordt namelijk gebruikt om het forfait te verlagen met
0,15 procent. Tegelijk zal de vermindering van het forfait - vanwege het ontbreken of geringe eigenwoningschuld geleidelijk worden afgeschaft. Deze aftrekpost wordt in 30 jaar met gelijke stappen afgeschaft.
Box 2-tarief
Vanwege de tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting wordt het box 2-tarief verhoogd naar 27,3 procent in
2020 en 28,5 procent vanaf 2021.
Vermogensrendementsheffing (Box 3)
Het heffingsvrije vermogen – waarover geen belasting hoeft te worden betaald - wordt verhoogd van 25.000 euro
naar 30.000 euro (60.000 euro voor paren). Het gaat dan om spaargeld, aandelen, obligaties, kunst, een tweede
huis en ander vermogen. De verhoging van het heffingsvrije vermogen gaat in per 2018.
Opdrachtgeversverklaring vervangt Wet DBA (en modelcontracten)
De impopulaire wet-DBA wordt definitief afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt een 'opdrachtgeversverklaring',
waarin de relatie tussen opdrachtgever en ZZP’er is beschreven. Opdrachtgevers kunnen deze verklaring via een
webmodule invullen. Hiermee komt een einde aan de 'modelcontracten', die zo veel onzekerheid veroorzaakten.
Het betreft echter nog maar een plan en nog lang geen wet, dus inhoudelijk zal er nog flink wat werk moeten
worden verzet om echte duidelijkheid te verschaffen op gebied van arbeidsrelaties.
Arbeidsrecht
Ketenbepaling teruggedraaid
Op dit moment zijn werkgevers na twee jaar dienstverband verplicht om een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd te geven. Door de invoering van de Wet werk en zekerheid werd de maximale duur van
de ketenbepaling per 1 juli 2015 verkort van drie jaar naar twee jaar.
In het regeerakkoord wordt deze maatregel weer teruggedraaid. Dit betekent dat de maximale duur van de
ketenbepaling straks weer drie jaar is. Werknemers hebben dan na drie tijdelijke contracten of contracten tijdens
een duur van maximaal drie jaar (wat eerder komt) recht op een vast contract. De tussenperiode die ervoor zorgt
dat de keten opnieuw begint te lopen, blijft zes maanden.
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Loondoorbetaling bij ziekte
De loondoorbetalingsperiode wordt voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar.
De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in het tweede jaar gaan
over naar het UWV. De ontslagbescherming van twee jaar blijft in stand. De collectieve kosten van het tweede jaar
worden gedekt via een uniforme laste dekkende premie, te betalen door kleine werkgevers.
Langere proeftijd
De mogelijkheden om een langere proeftijd overeen te komen worden verruimd. Als een werkgever direct (als
eerste contract) een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, mag een proeftijd van maximaal vijf maanden
worden afgesproken. En bij een contract voor bepaalde tijd van twee jaar of langer, maximaal drie maanden.
Transitievergoeding
Voortaan krijgen werknemers vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op de transitievergoeding, in
plaats van na twee jaar. Daar staat tegenover dat de transitievergoeding, voor elk jaar in dienstverband, een derde
maandsalaris gaat bedragen. Dus ook de dienstjaren boven een contractduur boven de 10 jaar, die nu nog
zwaarder wegen in de berekening. De overgangsregeling voor 50-plussers wordt gehandhaafd.
Lage Btw-tarief gaat omhoog
Om de belastingen te kunnen verlagen zijn meer maatregelen nodig. Het verlaagde btw-tarief gaat vanaf 2019
daarom omhoog van 6 naar 9 procent. Dat betekent onder meer duurdere boodschappen. In buurlanden Duitsland
(7 procent) en België (6 procent) ligt dat tarief lager. Het algemene tarief van 21 procent blijft gelijk.
Winstbelasting bedrijven omlaag
Bv’s betalen vennootschapsbelasting over de winst die zij maken. De huidige beide tarieven worden met hetzelfde
percentage verlaagd. In 2019 gaan de tarieven met 1%-punt omlaag, in 2020 met nog eens 1,5 procentpunt en in
2021 nog eens 1,5 procentpunt. Daarmee komen de tarieven in 2021 op 16 procent en 21 procent uit (nu nog 20
procent respectievelijk 25 procent). Het tarief van 16 procent geldt voor de eerste schijf van 200.000 euro. De
vorig jaar voorgestelde verlenging van de eerste schijf naar 350.000 euro gaat niet door, het blijft 200.000 euro.
Afschrijven op onroerend goed veelal niet meer mogelijk
Voor eigenaren van verhuurd onroerend was de afschrijving al beperkt tot 100% van de WOZ-waarde, ook voor
onroerend goed in eigen gebruik mag straks tot 100% van de WOZ-waarde worden afgeschreven, dit is nu nog
50%. In veel gevallen zullen ondernemers niet meer kunnen afschrijven, wat voor hen een lastenverzwaring
oplevert. Wel blijft het mogelijk om het onroerend goed af te waarderen naar lagere bedrijfswaarde.
Verliesverrekening verder beperkt
Nu is het nog mogelijk om verliezen één jaar terug te wentelen (carry back) en 9 jaar voorwaarts (carry forward).
Die laatste termijn wordt verkort van 9 naar 6 jaar, wat een aanzienlijke beperking zal opleveren voor
ondernemers om bij langdurig verliesgevende projecten te voorkomen dat verliezen gaan verdampen. Of er een
overgangsregeling of eerbiedigende werking zal komen voor reeds bestaande verliezen is nog niet bekend.
Afschaffing dividendbelasting
De dividendbelasting wordt afgeschaft. Dit levert voor de meeste bedrijven en particulieren overigens geen
belastingvoordeel op. In de toekomst hoeft er dus geen dividendbelasting ingehouden, afgedragen en verrekend
te worden. Het bruto dividend komt rechtstreeks en volledig bij de aandeelhouder terecht. Het levert dus vooral
een administratieve lastenverlichting op. De afschaffing geldt niet voor dividend uitgekeerd aan aandeelhouders in
landen waar een laag winstbelastingtarief geldt.
Brievenbusfirma’s – heffing royalty’s en rente
In verband met het afschaffen van de dividendbelasting komt er een bronheffing op rente en royalty’s naar
zogenaamde ‘low tax jurisdictions’ (landen waar een laag winstbelastingtarief geldt).
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Vervuiler betaalt
Het nieuwe kabinet wil bedrijven stimuleren zo groen mogelijk te produceren. Zo komt er een CO2-belasting: hoe
meer je uitstoot, hoe meer je betaalt, maar dat geldt niet voor alle bedrijven. Verder gaat ook de energiebelasting
omhoog en komt er een kilometerheffing voor vrachtverkeer. De meeste van de maatregelen moeten in 2019
ingaan.
Mocht u meer informatie willen over een van deze onderwerpen, neemt u dan contact op met ons kantoor,
telefoonnummer 0573-441902. Wij informeren en adviseren u graag.
Deze nieuwsbrief is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de
hierin verstrekte informatie aanvaardt AVB Accountants geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan de inhoud
van dit bericht rechten worden ontleend.
Barchem, oktober 2017
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