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Belastingplan en regeerakkoord 2018: wat gaat er veranderen?
Op Prinsjesdag heeft het oude kabinet het Belastingplan 2018 gepresenteerd, met zoals
verwacht weinig bijzonderheden. Een paar weken later is het Regeerakkoord van Rutte III
verschenen en dat bevat wél de nodige wijzigingen, met name vanaf 2019. Onderstaand
treft u een overzicht van de belangrijkste maatregelen, onder voorbehoud van de
parlementaire behandeling.

Inkomstenbelasting

Box 1
 De inkomstenbelastingtarieven worden beperkt tot twee tariefschijven. Voor inkomen tot en met
€68.600 wordt het tarief vanaf 2019 36,93% en voor inkomen daarboven 49,5%.
 De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 versneld afgebouwd. Het percentage waartegen de
rente mag worden afgetrokken gaat in vier stappen van drie procentpunt omlaag tot uiteindelijk
het tarief van 36,93 procent in 2023.
 Het eigenwoningforfait –een fiscale bijtelling voor eigenwoningbezitters over de WOZ-waardewordt voor woningen met een WOZ-waarde tot €1.060.000 verlaagd van 0,75% naar 0,6%
(daarboven bedraagt het percentage 2,35%). Op dit moment wordt de bijtelling van het
eigenwoningforfait (grotendeels) verminderd tot nihil als er geen of een beperkte
eigenwoningschuld is. Deze regeling wordt in dertig jaar geleidelijk afgebouwd. Ook bij een
volledig afgeloste hypotheekschuld moet u daardoor belasting over het eigenwoningforfait gaan
betalen.
 In 2020 wordt het aftrektarief van alle aftrekposten (inclusief zelfstandigenaftrek) gelijkgetrokken
met het aftrektarief van de hypotheekrente. Dit tarief wordt in vier jaar met 3%-punt per jaar
afgebouwd naar het basistarief van uiteindelijk 36,93%.
Box 2
Het box 2-tarief voor inkomsten uit aanmerkelijk belang gaat gefaseerd omhoog van 25% naar 27,3%
in 2020 en naar 28,5% in 2021.
Box 3
Sinds 1 januari 2017 kent de vermogensrendementsheffing een oplopend tarief. Grotere vermogens
worden geacht een hoger rendement te behalen en worden zwaarder belast. De forfaitaire
rendementen worden op basis van actuele rendementen jaarlijks aangepast en gaan in 2018 iets
omlaag. Het nieuwe kabinet streeft naar een vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk
behaalde rendementen. Het vrijgestelde bedrag wordt verhoogd van €25.000 tot €30.000 per
persoon.
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Venootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting kent twee tarieven, die vanaf 2019 in stapjes worden verlaagd. In
tegenstelling tot eerdere berichten loopt de eerste schijf ook in 2018 tot €200.000 winst.
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Dividendbelasting

De dividendbelasting wordt vanaf 2018 afgeschaft. Omdat deze in binnenlandse situaties vaak als
voorheffing werd verrekend, moet dat leiden tot een administratieve lastenverlichting. Tegelijkertijd
wordt een bronbelasting op rente en royalty’s ingevoerd op uitgaande financiële stromen naar
belastingparadijzen om brievenbusconstructies tegen te gaan.

Boetevrij inkeren niet meer
mogelijk vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 is het niet meer mogelijk om zonder vergrijpboete in te keren. De vergrijpboete
kan bij box 3-vermogen oplopen tot maar liefst 300% van de verschuldigde belasting (in geval van
opzet of grove schuld). Voortaan zal er ook eerder sprake zijn van strafrechtelijke vervolging. Voor
aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn gedaan of hadden moeten zijn gedaan, komt er overgangsrecht
en blijft de huidige inkeerregeling nog twee jaar gelden (maximale boete 120%).

Schenk- of erfbelasting bij
huwelijk of wijziging van de
huwelijkse voorwaarden

Vanaf 2018 verandert het basisstelsel van de gemeenschap van goederen. Bij een huwelijk ontstaat
niet meer automatisch een algehele gemeenschap van goederen tussen echtgenoten. Het (afzonderlijk
aangebrachte) vermogen van de echtgenoten wordt afgescheiden en alleen het vermogen dat tijdens
het huwelijk wordt gevormd is gemeenschappelijk. Gedurende het huwelijk ontvangen schenkingen
of erfenissen worden als persoonlijk vermogen beschouwd. Het opmaken van huwelijkse voorwaarden
blijft echter zinvol, zeker voor ondernemers of DGA’s.
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Wijzigingen in het huwelijksvermogensregime kunnen leiden tot een belaste vermogensverschuiving
tussen echtgenoten. Vanaf 2018 gelden hiervoor nieuwe regels voor de schenk- en erfbelasting.
Zolang de ‘arme’ echtgenoot niet meer dan 50% van het totale vermogen heeft en de ‘rijke’
echtgenoot niet rijker wordt door het aangaan van het huwelijk of de wijziging van de huwelijkse
voorwaarden, is er géén belaste vermogensverschuiving. Deze toets geldt óók als er na overlijden
vermogen overschuift op grond van een finaal verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden.

UBO-register uitgesteld tot
begin 2018
Het wetsvoorstel voor invoering van een UBO-register in Nederland wordt niet eerder dan begin 2018
bij de Tweede Kamer ingediend en moet in de zomer van 2018 in werking treden. Ondanks het UBOregister blijven er mogelijkheden om uw financiële privacy te behouden.
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