Belastingplan 2016 in een notedop
Rendementsheffing box 3
Bijna alle spaarders vinden het onrechtvaardig dat zij in box 3 belasting betalen over
een rendement van 4%, terwijl de rente op spaarrekeningen inmiddels onder de 1%
bedraagt. De overheid is het daarmee eens en wijzigt per 1 januari 2017 de
belastingheffing in box 3. De belangrijke wijzigingen hieronder:





Het heffingsvrij vermogen wordt per 1 januari 2017 verhoogd van € 21.330
naar € 25.000 per persoon. Wanneer je een fiscaal partner hebt, dan betaal
je dus over de eerste € 50.000 geen belasting over het vermogen.
Het inkomstenbelastingtarief in box 3 blijft 30%.
In tegenstelling tot de eerdere berichten wordt de inkomstenbelastingheffing in
box 3 niet gebaseerd op een forfaitair rendement dat per
vermogensbestanddeel (spaarrekening, aandelenportefeuille, onroerend
goed) wordt vastgesteld. Het voorgestelde fictieve forfaitaire rendement
bedraagt:
2,9% over het vermogen tussen € 25.000 en € 125.000 (het effectieve
belastingtarief bedraagt 0,87%);
4,7% over het vermogen tussen € 125.000 en € 1.025.000 (het effectieve
belastingtarief bedraagt 1,41%);
5,5% over een vermogen van meer dan € 1.025.000 (effectieve belastingtarief
bedraagt 1,65%).

Vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning verdubbeld
De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt bijna verdubbeld. De huidige
vrijstelling is 52.752 euro. Per 1 januari 2017 wordt de vrijstelling verhoogd tot
100.000 euro. Momenteel geldt voor de schenkbelasting een eenmalig verhoogde
vrijstelling van 52.752 euro voor ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar. De
vrijstelling is o.a. bedoeld voor:




de verwerving of verbouwing van de eigen woning;
de verbetering of onderhoud van de eigen woning;
de aflossing van de eigenwoning schuld of een restschuld van de vervreemde eigen
woning.

Per 1 januari 2017 wordt die vrijstelling gewijzigd:



de vrijstelling wordt structureel verhoogd tot 100.000 euro;
de beperking dat de schenking moet zijn gedaan door een ouder aan een kind
vervalt. Dit betekent dat ook buiten de gezinssituatie gebruik kan worden gemaakt
van de vrijstelling. De begunstigde moet nog wel tussen 18 en 40 jaar zijn.

Diegenen die in 2015 en 2016 gebruikmaken van de eenmalig verhoogde
schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 52.752 (€ 53.016 in 2016), kunnen

in 2017 en 2018 overigens ook nog een vrijstelling toepassen. De hoogte van de
eerste schenking wordt van de nieuwe vrijstelling ( € 100.000 ) afgetrokken.
AOW- leeftijd

De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2016 met 2 maanden verhoogd naar 65 jaar en 6
maanden. U betaalt dus 6 maanden langer AOW-premies en ontvangt 6 maanden
later uw 1e AOW-uitkering. Ook kan de hogere AOW-leeftijd gevolgen hebben voor
uw heffingskortingen, zoals de ouderenkorting.
Tijdelijke heffingskorting vroeg gepensioneerden
Vanaf 1 januari 2016 vervalt de tijdelijke heffingskorting voor vroeg gepensioneerden.
Had u deze heffingskorting in 2015? Dan betaalt u in 2016 door deze wijziging
maximaal ca. € 60 meer belasting.
Nihil waardering personeelslening eigen woning
Indien een werkgever aan een werknemer een personeelslening verstrekt en de
werknemer deze gebruikt voor aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen
woning en het in rekening gebrachte rentepercentage lager is dan wat gebruikelijk is
in de markt, dan is op dit moment over dit rentevoordeel geen belasting verschuldigd.
Dit gaat per 1 januari 2016 veranderen. Vanaf 1 januari 2016 wordt het rentevoordeel
als loon belast.
Informatieplicht eigenwoning lening
Wanneer u een eigenwoning lening afsluit bij een ander dan de bank, bijvoorbeeld
bij uw eigen B.V. of bij uw ouders, geldt een informatieplicht. u bent verplicht om de
gegevens over deze lening aan de Belastingdienst door te geven. Ook als er iets in
de leningsvoorwaarden wijzigt of als er extra aflossingen worden gedaan, moet dit
aan de Belastingdienst worden doorgegeven. Vanaf het belastingjaar 2016 wordt het
mogelijk al deze informatie bij de aangifte inkomstenbelasting door te geven aan de
Belastingdienst; dit hoeft dan niet meer met een apart formulier.
Wijziging aftrek eigen woning rente bij achterstand
Voor eigenwoning leningen die zijn afgesloten na 1 januari 2013, geldt dat de rente
alleen aftrekbaar is als de lening maandelijks wordt afgelost (annuïteiten lening ).
Binnen 30 jaar moet de hele lening zijn afgelost. Wanneer u een achterstand oploopt
in de aflossing en die achterstand niet op tijd goedmaakt, verlies u permanent het
recht op renteaftrek. Het permanente verlies van renteaftrek is een te zware ‘straf’.
Daarom wordt deze maatregel verzacht. Als u uw achterstand in de aflossing hebt
ingelopen, krijg u vanaf dat moment ook het recht op renteaftrek weer terug. In de
tussenliggende periode, waarin u de achterstand had, blijft de rente niet-aftrekbaar.
De maximale hypotheekrenteaftrek voor het jaar 2016 gaat wederom met een half %punt omlaag: van 51% naar 50,5%.

Betaling minimumloon per bank
Het is vanaf 1 januari 2016 niet meer toegestaan het minimumloon aan uw
werknemer contant uit te betalen. Ook uitbetaling op een andere bankrekening dan
die van de werknemer is vanaf 1 januari 2016 niet meer toegestaan. U wordt als
werkgever verplicht tenminste het netto wettelijk minimumloonbedrag uit te betalen
op een bankrekening die (mede) op naam van de werknemer staat. Als u dit niet doet
dan bega u een overtreding en loopt u het risico daarvoor een boete te krijgen.
Vrijstelling spaarloonregeling vervalt
Sinds 2012 is de spaarloonregeling afgeschaft, echter de vrijstelling in box 3 over het
opgebouwde vermogen is nog actief. Vanaf 2016 vervalt deze vrijstelling. Als u op
1 januari 2016 nog een geblokkeerd spaartegoed hebt onder de spaarloonregeling
dan wordt hier dus vermogensrendementsheffing over berekend. En uiteraard alleen
als het totaal van uw bezittingen in box 3 het heffingsvrije vermogen te boven gaat.
De plannen inzake de auto:








De motorrijtuigenbelasting voor reguliere personenauto’s wordt verlaagd met
gemiddeld 2%.
Voor oude vervuilende dieselauto’s hogere motorrijtuigenbelasting
verschuldigd.
De aanschafbelasting voor personenauto’s (BPM) wordt tot 2020 verlaagd met
gemiddeld 12%.
Het algemene bijtelpercentage voor een auto van de zaak wordt met ingang
van 2017 verlaagd ( van 25) naar 22.
Van alle bijtelpercentages voor een auto van de zaak, blijven er vanaf 2019
nog maar twee over: 4 en 22.
De huidige fiscale stimulering van plug-in hybride voertuigen wordt verminderd
en uiteindelijk afgeschaft.
Nulemissie voertuigen - volledig elektrisch of op waterstof - behouden hun
fiscale voordelen (geen BPM, geen MRB, lage fiscale bijtelling), maar vanaf
2019 geldt het lage bijtelpercentage van 4 slechts tot een catalogusprijs van
€ 50.000. Voor het deel erboven gaat de hoge bijtelling van 22% gelden.
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