Dit moet u weten over:
het Regeerakkoord
“Vertrouwen in de toekomst” is de naam van het
regeerakkoord waarin de fiscale plannen van het kabinet
Rutte III voor de komende vier jaar worden uiteengezet.

Vennootschapsbelasting
Het vennootschapsbelastingtarief gaat per 2019
met 1% omlaag, per 2020 met 1,5% en per 2021
nog eens met 1,5%.
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Hieronder zetten wij kort het een en ander voor u op
een rij. De meeste plannen gaan in vanaf 2019 of later.
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Woningmarkt
Vanaf 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek voor
hogere inkomens versneld afgebouwd in vier
jaarlijkse stappen van 3%, tot het tarief van de
laagste belastingschijf van 36,93%:
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De verliesverrekening wordt versoberd. De
termijn voor carry back blijft één jaar, de termijn
voor carry forward wordt beperkt tot zes jaar.
De dividendbelasting wordt afgeschaft. Indien
winstuitkeringen echter plaatsvinden aan ‘low tax
jurisdictions’, blijft deze bestaan.
Op rente en royalties aan ‘low tax jurisdictions’
wordt bronheffing ingevoerd.
De afschrijving op gebouwen in eigen gebruik
wordt (alleen) voor de vennootschapsbelasting
beperkt van 50% tot 100% van de WOZ-waarde.
Het effectieve belastingtarief voor winsten die
voortkomen uit innovatieve activiteiten wordt
verhoogd van 5% naar 7%.

Ter compensatie wordt het eigenwoningforfait
vanaf 2020 verlaagd van 0,75% van de WOZwaarde tot 0,60% van de WOZ-waarde.
Het niet hoeven opnemen van het
eigenwoningforfait bij geen of nagenoeg geen
eigenwoningschuld wordt in 30 jaar afgebouwd.
Inkomstenbelasting
Vanaf 2018 wordt de hoogste belastingschijf
verlaagd naar 51,95% en vangt aan bij een
inkomen vanaf € 68.507.
Vanaf 2019 gelden er nog maar twee tarieven in de
inkomstenbelasting: een laag tarief van 36,93% en
een hoog tarief van 49,5%. De tweede schijf vangt
aan bij een inkomen van € 68.000.
Vanaf 2020 wordt het aftrekpercentage van alle
aftrekposten (waaronder ook de
zelfstandigenaftrek) versneld afgebouwd en
gelijkgetrokken met het percentage van de
hypotheekrenteaftrek.
Vanaf 2019 wordt de algemene heffingskorting
verhoogd, om in 2021 € 350 hoger uit te komen.
De heffingskorting blijft inkomensafhankelijk en de
afbouw voor hogere inkomens blijft gelden.
De arbeidskorting wordt maximaal € 365 hoger. De
korting blijft inkomensafhankelijk en de afbouw
voor hogere inkomens gaat omhoog van 3,6% naar
6%.
Het box 2 tarief wordt in 2020 verhoogd van 25%
naar 27,3% en vanaf 2021 naar 28,5%.
Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd van
€ 25.225 naar € 30.000 in 2018 (€ 60.000 voor
paren). Er gaat sneller worden aangesloten bij het
daadwerkelijk behaalde rendement.
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BTW
Het lage tarief van de btw wordt verhoogd van 6%
naar 9%.
ZZP’ers
De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
(DBA) wordt afgeschaft. Er komt een regeling die
bestaat uit drie categoriën waarbij of eerder een
arbeidsrelatie of eerder ondernemerschap wordt
aangenomen:
1. Opdrachtnemers die voor minimaal drie
maanden een laag inkomen (max.€ 18/uur) bij
één opdrachtgever genieten: werknemer.
2. Opdrachtnemers die maximaal een jaar één
hoog inkomen (min. € 75/uur) bij een
opdrachtgever genieten: ondernemer.
3. Tussencategorie: er wordt een
‘opdrachtsgeversverklaring’ ingevoerd die via een
webmodule zekerheid verschaft bij de inhuur van
zelfstandigen.
Bovenstaande maatregelen zijn enkel nog voornemens.
Zodra er definitieve maatregelen worden getroffen,
zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Deze publicatie is met zorg opgesteld in oktober 2017. Thans onderhanden zijnde voorstellen (ontwerpbesluiten, overgangsregelingen) en
eventuele wetswijzigingen voorbehouden. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

