NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017
Vanwege het feit dat de formatie van een nieuwe regering nog niet is afgerond en er dus ook nog geen
regeerakkoord is, is er dit jaar aanmerkelijk minder Prinsjesdagnieuws te melden dan andere jaren. Grote
ingrepen of veranderingen op fiscaal gebied zijn in het gepresenteerde Belastingplan 2018 vooralsnog
achterwege gebleven. Een kleine selectie van het Belastingplan 2018 alsmede ander recent nieuws dat
het vermelden waard is, wordt hierna kort weergegeven. N.B.: het Belastingplan 2018 moet uiteraard nog
wel worden goedgekeurd.
Vennootschapsbelasting
De eerste schijf van de vennootschapsbelasting (VPB) wordt vanaf volgend jaar verlengd naar € 250.000,
nu is die nog € 200.000. In de eerste schijf betalen ondernemingen 20% VPB. Vanaf € 250.000 is het
tarief 25%. Met het verlengen van de eerste schijf wil de overheid het vestigingsklimaat in ons land
aantrekkelijk houden. Na volgend jaar komen er nog meer wijzigingen aan in de VPB. Vanaf 2020 gaat
de eerste tariefschijf verder omhoog van € 250.000 naar € 300.000, en een jaar later gaat het bedrag
naar € 350.000.
Vermogensrendementsheffing box 3
Met ingang van 1 januari 2018 zullen de tarieven in de vermogensrendementsheffing in box 3 worden
gewijzigd. Het belastingtarief van 30% waartegen het forfaitaire rendement wordt belast, blijft
gehandhaafd. Het heffingsvrije vermogen blijft € 25.000 per persoon. De nieuwe tarieven worden:
Schijf
Uw vermogen
2017
2018
Schijf 1
<25.000 euro
0%
0%
Schijf 2
25.001 – 100.000
0,86%
0,79%
Schijf 3
100.000 – 1.000.000
1,38%
1,36%
Schijf 4
>1.000.000
1,62%
1,61%
Restschuldregeling eigen woning stopt per 1 januari 2018
Staatssecretaris Wiebes van Financiën geeft geen gehoor aan het verzoek van diverse marktpartijen om
de restschuldregeling voor eigen woningen te verlengen. Per 1 januari 2018 is de restschuldfinanciering
niet langer fiscaal aftrekbaar. Wiebes stelt zich op het standpunt dat de maatregel niet meer noodzakelijk
is door de aantrekkende woningverkopen.
Indien verkopers met een mogelijke restschuld de overdracht van de eigen woning voor 31 december
2017 laten plaatsvinden, kunnen zij nog gebruik maken van de restschuldregeling en maximaal 15 jaar de
rente en kosten van hun restschuldfinanciering aftrekken.
Werkgeversheffing ZVW
De werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) stijgt naar verwachting per 1 januari 2018 van 6,65%
naar 6,90% van het loon. Ook de werknemersbijdrage ZVW voor 2018 is bekend.
Werkgevers moeten over het loon van de werknemers meestal de werkgeversheffing
Zorgverzekeringswet (ZVW) betalen. In de Macro Economische Verkenning 2018 van het Centraal
Planbureau staat dat deze werkgeversheffing per 2018 stijgt naar 6,90%. De stijging is nodig omdat meer
mensen een ZVW-uitkering krijgen en de kosten van die uitkeringen gedekt moeten worden.
In gevallen waar de werkgever de werkgeversheffing niet hoeft te betalen, draait de werknemer zelf op
voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ex-werknemers, pseudowerknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de
werknemersverzekeringen. Zij betalen in 2018 een inkomensafhankelijke bijdrage ZVW van 5,65% (2017:
5,4%) van hun brutoloon tot het maximumbijdrageloon.
Wet DBA
De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is
verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd
geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een
dienstbetrekking tenzij sprake is van kwaadwillend handelen: het opzettelijk creëren van een situatie van
schijnzelfstandigheid, terwijl er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking.
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Vanaf 2018 is beperkte gemeenschap van goederen de standaard
Vanaf 1 januari 2018 gaat de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in. De belangrijkste
veranderingen zijn dat het eigen vermogen dat vóór de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en
schenkingen buiten de gemeenschap vallen. Hoe werkt deze wet en wat zijn de verschillen met de
algehele gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden?
Algehele gemeenschap van goederen (tot 1-1-2018)
Wanneer stellen geen afspraken maken voor hun huwelijk of geregistreerd partnerschap geldt nu volgens
de wet de algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden die voor
en tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd gezamenlijk eigendom zijn. Dat
geldt ook voor bijvoorbeeld een schenking, erfenis of (uw aandeel in) het familiehuisje. Na een scheiding
moeten de partners al het geld en bezittingen in principe in tweeën verdelen. Hetzelfde geldt voor de
schulden. Ook als u niet weet dat uw partner schulden heeft gemaakt, moet u daar toch aan meebetalen.
Beperkte gemeenschap van goederen (vanaf 1-1-2018)
Voor stellen die trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan op of na 1 januari 2018 geldt
automatisch de beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alleen vermogen dat tijdens het
huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd van u samen is. Bezittingen of schulden van
voor het huwelijk vallen niet in de gezamenlijke boedel. Ook schenkingen, giften en erfenissen blijven
persoonlijk bezit of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen. Om te kunnen aantonen,
bijvoorbeeld bij een echtscheiding of overlijden, dat bepaalde bezittingen uw persoonlijk eigendom zijn, is
een goede administratie belangrijk. Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen toch tot het
gemeenschappelijk vermogen gerekend.
Voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners hier niets van afweet, zijn
volgens de nieuwe wet beide partners nog steeds aansprakelijk.
Het hiervoor genoemde is de standaardregeling. Uiteraard blijft het wel mogelijk om hiervan af te wijken
door het maken van huwelijkse voorwaarden.
Mogelijk geen heffing schenk- of erfbelasting bij aangaan huwelijk of wijziging huw. voorwaarden
In de praktijk bestaat er nu vaak onduidelijkheid over de gevolgen voor de schenk- of erfbelasting bij
wijziging van huwelijkse voorwaarden of het aangaan van een beperkte gemeenschap. De wetgever stelt
echtgenoten nu in staat om - in ieder geval zonder fiscale belemmeringen - te delen in elkaars vermogen.
Op grond van het voorstel in het Belastingplan 2018 is uitsluitend schenkbelasting verschuldigd als de
minst vermogende partner recht krijgt op meer dan de helft van het totale vermogen. Dit is ook het geval
als de meest vermogende partner een nog groter aandeel in het totale vermogen krijgt.
Einde landbouwregeling
De landbouwregeling voor de BTW wordt per 1 januari 2018 afgeschaft omdat het gebruik van de
regeling sterk is afgenomen.
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, september 2017
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