Belastingplan 2016
Algemene heffingskorting
Vanaf een inkomen van € 19.922 wordt de algemene heffingskorting lager naarmate
het belastbare inkomen uit werk en woning stijgt. Vanaf dit bedrag wordt de algemene
heffingskorting afgebouwd met 4,822% ). De algemene heffingskorting kan uiteindelijk
afbouwen tot nihil.
De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt
afgebouwd in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar. De afbouw is gestart in 2009. Dit betekent dat
er in 2016 ten hoogste 46 2/3% of € 1.047 van de algemene heffingskorting
wordt uitbetaald aan de minstverdienende partner. Deze afbouw geldt niet voor de belastingplichtige
die geboren is voor 1 januari 1963.

Arbeidskorting
Met ingang van 2014 wordt de arbeidskorting voor hogere inkomens in drie stappen verder
afgebouwd, uiteindelijk tot nihil. Per 1 januari 2016 start de afbouw (4% van het deel van het
arbeidsinkomen dat hoger is dan het drempelbedrag) van de arbeidskorting bij een inkomen
van € 34.015 .

Doorwerkbonus
De werkbonus is vervallen per 1 januari 2015. Mensen die op 1 januari 2016 62 of ouder zijn,
kunnen in aanmerking blijven komen voor deze heffingskorting. Elk jaar schuift de grens een
jaar op waardoor er geen ‘nieuwe gevallen’ meer bij komen. In 2018 zal de werkbonus geheel
afgeschaft zijn.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Het basisbedrag van deze heffingskorting is € 1.039 indien met werken een arbeidsinkomen
van minimaal € 4.881 wordt verdiend of indien er recht bestaat op de
zelfstandigenaftrek. Voor elke euro die meer wordt verdiend dan € 4.881 loopt de
inkomensafhankelijke combinatiekorting met 6,159% op tot maximaal € 2.769 .

Tijdelijke heffingskorting voor VUT en prepensioen
De tijdelijke heffingskorting voor VUT en prepensioen vervalt per 1 januari 2016.

Levensloopverlofkorting
De levensloopregeling is afgeschaft per 1 januari 2012. De levensloopverlofkorting vervalt
daardoor ook. De in het verleden opgebouwde levensloopverlofkorting blijft intact voor
deelnemers die op 31 december 2011 een saldo op hun levensloopregeling hebben staan.
Deze deelnemers mogen tot en met 31 december 2021 blijven inleggen, tenzij ze inmiddels
gebruik hebben gemaakt van de 80%-regeling.
De levensloopverlofkorting is gelijk aan het bedrag van het opgenomen levenslooptegoed,
maar ten hoogste € 209 per jaar waarin vóór 1 januari 2012 is gestort in de levensloopregeling.
Bedragen aan levensloopverlofkorting die in voorafgaande jaren al zijn genoten
worden in mindering gebracht.

Eigen woning
Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning
In 2016 wordt het tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning
in de vierde belastingschijf kunnen worden afgetrokken met 1,5% verlaagd. In 2016
bedraagt het tarief voor de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning daarom
50,5% voor zover de aftrek plaats zou vinden tegen het tarief van de vierde schijf.

Eigenwoningforfait
Het forfaitpercentage van de WOZ-waarde van de eigen woning bedraagt:
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€ 7.875 vermeerderd met 2,35% van de eigenwoningwaarde voor zover
deze uitgaat boven € 1.050.000

Vereenvoudiging informatieplicht bij eigenwoningschuld anders dan bij aangewezen
administratieplichtigen
Er geldt een informatieplicht voor belastingplichtigen met een eigenwoningschuld die is
aangegaan anders dan bij een aangewezen administratieplichtige (zoals een bank). Het gaat
bijvoorbeeld om een schuld bij een familielid of de ‘eigen’ bv. Met ingang van 2016 wordt
het proces van aanleveren van gegevens over dergelijke schulden vereenvoudigd. Tot 2016
moeten de gegevens via een apart modelformulier worden aangeleverd. Vanaf 2016 worden
de gegevens via de aangifte inkomstenbelasting opgevraagd.

Verzachten sanctie bij aflossingsachterstand eigenwoningschuld
Sinds 2013 geldt voor eigenwoningschulden een annuïtaire aflossingseis. In bepaalde
gevallen, zoals bij betalingsachterstanden, mag hiervan tijdelijk worden afgeweken. Indien
de aflossingsachterstand
niet binnen de hiervoor geldende termijnen is ingehaald, gaat de
schuld waarvoor de aflossingsachterstand geldt permanent over naar box 3 en is de rente niet
meer aftrekbaar. Dit geldt ook voor een eventueel nieuw af te sluiten schuld. De sanctie wordt
met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 aangepast. De aangepaste sanctie werkt
als volgt. Als niet binnen de termijnen voldoende is afgelost, gaat de schuld nog steeds over
naar box 3 maar dit is niet langer permanent. Als de schuld weer aan de eisen van een eigenwoningschuld
voldoet, gaat de schuld weer naar box 1 en is vanaf dat moment de rente weer
aftrekbaar. Ook kan een nieuw af te sluiten schuld gaan kwalificeren als eigenwoningschuld

Rentevoordeel personeelsleningen voor eigen woning belast
Per 1 januari 2016 vervalt de nihilwaardering voor het rentevoordeel van een personeelslening
voor de eigen woning. Dit geldt ook voor het voordeel ter zake van de kosten die aan de lening
zijn verbonden. Het rentevoordeel en het kostenvoordeel mogen niet aangewezen worden als
eindheffingsloon als het gaat om een lening waarvan de rente aftrekbaar is in de inkomstenbelasting.
Het rentevoordeel en het kostenvoordeel moeten tot het loon van de werknemer
gerekend worden. De werknemer kan het belaste rentevoordeel en het belaste kostenvoordeel
in de inkomstenbelasting aftrekken bij de eigenwoningregeling onder de voorwaarden die
daarvoor gelden.

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen(lijfrente)
Indien voldaan is aan de voorwaarden voor aftrek, gelden voor de hoogte van de premieaftrek
de volgende regels:
• Betaalde bedragen zijn aftrekbaar voor zover belastingplichtige een pensioentekort heeft
en op 1 januari 2016 de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. De hoogte van het aftrekbare
bedrag moet bepaald worden aan de hand van de jaarruimte en/of reserveringsruimte.
Bij de berekening van de jaarruimte zijn onder meer het inkomen en de pensioenaangroei
van het voorafgaande kalenderjaar bepalend.
• De jaarruimte bedraagt in het jaar 2016 ten hoogste 13,8% van de premiegrondslag
(maximaal € 12.355). De reserveringsruimte bedraagt de niet-benutte jaarruimte
in de aan het kalenderjaar voorafgaande zeven jaar, maar bedraagt in het jaar van aftrek
ten hoogste 17% van de premiegrondslag met een maximum van € 7.088.
Voor belastingplichtigen die bij het begin van het kalenderjaar een leeftijd hebben bereikt van
55 jaar en 6 maanden, wordt het maximumbedrag van € 7.088 verhoogd tot € 13.997.
De maximale premiegrondslag bestaat uit bepaalde inkomensbestanddelen uit box 1 tot
ten hoogste € 101.519 ( was € 100.000), verminderd met een franchisebedrag van € 11.996.
Voor tijdelijke oudedagslijfrenten is het maximale bedrag van de jaaruitkering € 21.248.
De afkoop van een lijfrente met een waarde in het economische verkeer van maximaal € 4.303
wordt alleen in de heffing van inkomstenbelasting betrokken. De berekening van
de revisierente – die normaliter verschuldigd is bij afkoop – blijft hierbij achterwege.

Giftenaftrek
Voor giften die niet in de vorm van periodieke uitkeringen zijn gedaan (de zogenaamde andere
giften) geldt een drempel van € 60 of, als dat meer is, 1% van het verzamelinkomen (vóór
toepassing van de persoonsgebonden aftrek). Tevens geldt voor deze andere giften een
maximum van 10% van dat inkomen. Bij partners geldt dat zij hun andere giften en hun
verzamelinkomens moeten samenvoegen.
Giften die de vorm hebben van het afzien van een vergoeding van kosten voor vervoer per
auto, anders dan per taxi, worden in aanmerking genomen voor € 0,19 per kilometer.
Het afzien van een kostenvergoeding, bijvoorbeeld door een vrijwilliger, kan onder voorwaarden

worden aangemerkt als aftrekbare gift.
Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling kan in aanmerking worden
genomen voor 1,25 keer het bedrag van de gedane gift. Deze extra aftrek wordt toegepast
over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften.

Reiskostenvergoeding
De maximale belastingvrije reiskostenvergoeding is € 0,19 per kilometer. Voor reizen met
het openbaar vervoer mogen de werkelijke kosten worden vergoed.

Bijtelling auto van de zaak
Indien een auto van de zaak voor meer dan 500 kilometer per jaar privé wordt gebruikt,
geldt een bijtelling voor dat privégebruik van 25% van de waarde van de auto. Afhankelijk
van de CO₂-uitstoot van de auto kan een werknemer in aanmerking komen voor een milieugerelateerde
korting op de bijtelling. Met ingang van 2016 wijzigen voor nieuwe auto’s zowel
de CO₂-uitstootgrenzen als de kortingspercentages.
In de tabel hieronder zijn opgenomen de CO₂-schijfgrenzen en de bijtelling na milieugerelateerde
korting per 1 januari 2016
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Auto’s dubbele cabine
Motorrijtuigen met de functie van personenvervoer en met een toegestane maximum massa
van meer dan 3.500 kg met een zogenoemde dubbele cabine worden vanaf 1 januari 2016 voor
de MRB en de BPM gekwalificeerd als personenauto. Er is sprake van een dubbele cabine
ingeval er achter de bestuurder ruimte is voor één rij naast elkaar in de rijrichting zittende
personen. Voertuigen met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg waarvan
de lengte van de voor personenvervoer ingerichte ruimte groter is dan de niet voor personenvervoer
ingerichte ruimte, vallen hierdoor voor zowel de BPM als voor de MRB onder de fiscale
definitie van het begrip personenauto. Dit betekent dat voor deze voertuigen het MRB-tarief
voor personenauto’s, ook in bepaalde bestaande gevallen, van toepassing zal worden en dat
bij aanschaf van een nieuw voertuig BPM verschuldigd wordt.

Jaarbetaling MRB vervalt
De mogelijkheid om de MRB voor een heel jaar in één keer te betalen komt met ingang van
1 juli 2016 te vervallen. Het vervallen van de mogelijkheid tot jaarbetaling leidt ertoe dat de
MRB alleen nog per tijdvak van drie maanden vooruit kan worden betaald of maandelijks
automatisch wordt afgeschreven. Voor gedane jaarbetalingen tot en met 30 juni 2016 heeft
de maatregel geen effect: de tot en met 30 juni 2016 gedane jaarbetalingen blijven voor de
resterende duur van de betaalde periode geldig.

Opgaaf intracommunautaire leveringen
Met ingang van 2016 is de drempel waarboven per maand een Opgaaf intracommunautaire
leveringen moet worden ingediend aangepast van € 100.000 naar € 50.000.

Accountantskantoor B.B.B.
Visseringlaan 18
2288 ER Rijswijk
070-3907860
info@bbbadvies.nl

bron: min. van Financiën

2013 2014 2015 2016

