
Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? 

 

Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag 

In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting 
stapsgewijs omlaag gaat. In 2014 blijft het tarief nog hetzelfde als nu. Maar in 2015 en 2016 wijzigt het 
tarief totdat het in 2017 0,23 procentpunt lager is dan nu.  
De verlaging van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting vindt plaats in een aantal stappen. 
Komend jaar verandert er niks, maar per 1 januari 2015 gaat het tarief van de eerste schijf in de loon- 
en inkomstenbelasting omlaag met 0,29 procentpunt. Per 1 januari 2016 wordt de eerste schijf verhoogd 
met 0,06 procentpunt en in 2017 blijft het tarief gelijk aan dat in 2016. 

Heffingskortingen worden op termijn afgebouwd voor hoge inkomens 

De algemene heffingskorting wordt in 2014 voor mensen jonger dan 65 jaar verhoogd van € 2001,- naar 
€ 2100,-. Het maximum van de arbeidskorting gaat omhoog van € 1723,- naar € 2097. De overige 
heffingkortingen blijven gelijk. 
Alleen de algemene heffingskorting en de arbeidskorting voor hoge inkomens gaan op de schop m.i.v. 
volgend jaar, waardoor hoge inkomens op termijn geen recht meer hebben op die kortingen. De 
algemene heffingskorting voor inkomens vanaf ca. € 20.000,- wordt de komende jaren afgebouwd. 
Hierdoor komt bij een inkomen vanaf 
Ca. € 56.500,- de algemene heffingskorting uit op ca. € 1360,-. In 2015 is de algemene heffingskorting 
nihil vanaf een inkomen van ca. € 120.000,- en vanaf 2016 is dit het geval vanaf een inkomen van ca. 
€ 90.000,-. 

 

Zelfstandigenaftrek blijft in 2014 overeind 

Het kabinet verandert in 2014 nog niets aan de zelfstandigenaftrek. Wel treft het kabinet 
voorbereidingen voor de introductie van de winstbox. Daarom gaat de zelfstandigenaftrek vanaf 2015 
alsnog op de schop. Over deze beoogde maatregel is de afgelopen maanden veel te doen geweest. 
Vooral veel zzp’ers kwamen hier tegen in opstand.  
Het kabinet zet vol in op de winstbox. Dat wordt de opvolger van de huidige winst uit onderneming voor 
de inkomstenbelasting. De winstbox moet meer evenwicht in de belastingheffing tussen ondernemers 
en werknemers brengen. Hoe de beperking van deze aftrek in de praktijk gaat uitpakken, is nu nog niet 
bekend. 
 

Versneld fiscaal afschrijven 2013 

In 2014 kunnen ondernemers niet meer versneld afschrijven. Ondernemers die in de periode 1 juli t/m 
31 december 2013 investeren in bedrijfsmiddelen, mogen in 2013 eenmalig en maximaal 50% 
willekeurig afschrijven op de nieuwe investering (over het die andere 50% moet u normaal afschrijven).  
De regeling is niet van toepassing op alle investeringen. Uitgesloten van willekeurige afschrijving zijn 
personenauto’s, gebouwen, immateriële activa of verhuurde bedrijfsmiddelen. Er geldt ook weer een 
uitzondering voor personenauto’s. Taxi’s en zeer zuinige auto’s (bijtelling 0% of 14%) kunt u wel 
willekeurig afschrijven. 
Door versneld af te schrijven, verlaagt u de winst van uw onderneming, waardoor u dus minder 
belasting betaalt in het jaar van de afschrijving. Het gevolg hiervan is wel dat u in latere jaren minder 
kunt afschrijven. Vanaf 1 januari 2014 gelden  weer de oude regels.  
Het kan aantrekkelijk zijn om uw investeringen naar voren te halen, zodat u hiermee mogelijk een 
liquiditeitsvoordeel kan halen.  Maatwerk is hierbij nodig , dus laat u wel goed voorlichten door uw 
adviseur. 

 

Hogere drempel voor investeringsaftrek 

Vanaf 2014 gaat het drempelbedrag voor aftrek van energie-investeringen (EIA) omhoog naar € 2.500. 
Datzelfde geldt voor investeringen die onder de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Variabele 
afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) vallen. De minimale waarde van de aangemelde investeringen 
gaat van € 450 naar € 2.500.  
De regelingen EIA, MIA en VAMIL leveren ondernemingen een fiscaal voordeel op. Afhankelijk van in 
welke categorie een bedrijfsmiddel valt, kunt u daarvoor een bepaald percentage van het 
investeringsbedrag in aftrek brengen op de winst. Voor de VAMIL kunt u op een willekeurig moment 
75% van het investeringsbedrag afschrijven, waarna u over het resterende investeringsbedrag normaal 
afschrijft. 



Subsidieregeling oudere werklozen 

Er komt een subsidieregeling om oudere werklozen aan een baan te helpen. 55-plussers kunnen 
hiermee een aanvraag indienen voor scholingsvouchers. De subsidieregeling is één van de 
maatregelen om de werkloosheid onder ouderen aan te pakken.  
Voor werkloze 55-plussers is het vaak lastiger om aan een nieuwe baan te komen dan jongere 
werknemers. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom aan UWV gevraagd om 
een plan op te stellen om de werkloosheid onder ouderen tegen te gaan. Eén van de maatregelen uit 
het voorstel is dat er een subsidieregeling komt voor 55-plussers. Hiermee kan de 55-plusser zelf of via 
de werkgever een aanvraag indienen voor de vergoeding van scholingskosten. Ook krijgen 
bemiddelaars een vergoeding toegekend als zij oudere werklozen aan een (duurzame) nieuwe baan 
helpen. 
 

Rente aftrek eigen woning naar maximaal 38% 

Momenteel hangt de aftrek van hypotheekrente af van de belastingschijf waarin  eigen woningbezitters 
vallen. Belastingplichtigen die in de 52%-schijf vallen hebben dan ook een hypotheekrenteaftrek van 
52%. 
De maximale aftrek voor de eigen woning wordt met ingang van 2014 in maximaal 28 jaarlijkse stappen 
van 0,5% verlaagd  tot  uiteindelijk 38% in 2041(dit geldt voor zowel bestaande als nieuwe hypotheken). 
De tariefmaatregel heeft onmiddellijke werking. Er komt geen overgangsrecht voor 
eigenwoningschulden die ten tijde van de invoering van de maatregel al bestaan. De wetgever stelde in 
eerdere besluiten al het annuïtair aflossen bij nieuwe hypotheken verplicht om hypotheekrenteaftrek te 
genieten.  
 
 
Celstraf bij opzettelijk niet betalen 
Bij aangiftebelastingen( o.a. de omzet-of loonbelasting), heeft fraude voortdurend de aandacht van de 
belastingdienst. Wanneer een belastingplichtige opzettelijk de verschuldigde belastingen op aangifte 
niet of niet op tijd betaalt, zijn op dit moment de sanctiemogelijkheden beperkt. Thans is het zo dat een 
dergelijke belastingplichtige alleen een bestuurlijke boete krijgt , en daar blijft het bij. Er is een voorstel 
van het kabinet om hier verandering in te brengen. Het opzettelijk niet voldoen aan de 
betalingsverplichting wil men strafbaar gaan stellen. Als opzet in het spel is, dan kan er een geldboete 
van € 78.000,- opgelegd worden of zelfs een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar worden geëist 
worden. Is het belastingbedrag hoger dan € 78.000,- dan bedraagt de geldboete maximaal het bedrag 
van de te weinig betaalde belasting 
 
 
Weer die auto 
 
-  Vanaf 1 januari 2014 geldt de MRB-vrijstelling alleen nog voor oldtimers ouder dan 40 jaar. Er is een   
   overgangsregeling voor benzineauto's tussen de 26 en 40 jaar. Daarvoor geldt een kwarttarief van  
   maximaal € 120 per jaar, op voorwaarde ze in december, januari en februari niet worden gebruikt 
-  Het nihiltarief in de motorrijtuigenbelasting geldt in 2014 alleen nog bij een CO2-uitstoot van maximaal 
   50 gram/km. 
-  De korting op het standaard bijtellingspercentage van 25% voor (zeer) zuinige auto's geldt ook in  
    2014. Wel worden de CO2-uitstootnormen bijgesteld. 

 De 14% bijtelling geldt in 2014 bij een CO2-uitstoot van 51 t/m 85 gram/km bij een dieselauto 
en bij 51 t/m 88 gram/km in andere gevallen.  

 De 20% bijtellingscategorie loopt in 2014 door t/m 111 gram/km bij diesel resp. 117 gram/km in 
andere gevallen. 

-  Voor nieuwe auto's met een CO2-uitstoot lager dan 50 gram/km geldt in 2014 en 2015 een bijtelling 
    van 7%, ongeacht of het een volledig elektrische of een plug-in hybride auto betreft. 
    Voor nieuwe elektrische auto's geldt vanaf 2014 een bijtelling van 4%. De 0%-bijtelling voor auto's  
    met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram/km geldt daardoor alleen nog bij een tenaamstelling in 
    2013 of eerder. 
-   De BPM-vrijstelling voor zeer zuinige auto's is in 2014 van kracht bij een CO2-uitstoot kleiner dan 86 
    gram/km bij dieselauto's en kleiner dan 89 gram/km in overige gevallen. 
-   De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en de VAMIL gelden vanaf 2014 waarschijnlijk niet meer voor 
    personenauto's. De milieu-investeringsaftrek geldt vooral voor (semi-)elektrische auto's. 
 

 
 
 
 



 
Diverse andere voorgestelde maatregelen 
 
-  De eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen 
   tussen de 18 en 40 jaar voor schenkingen die verband houden met de eigen woning wordt tijdelijk en  
   wel met ingang van 1 oktober 2013 verruimd tot € 100.000. Ook vervalt de beperking dat de  
   schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar. 
  Vanaf 1 oktober 2013 wordt ook de eis aan het doel van de schenking verruimd. De schenking is dan 
   namelijk ook belastingvrij als die bestemd is voor de aflossing van een restschuld van de eigen 
   woning. Het gaat hier om een structurele verandering, die dus ook na 1 januari 2015 van kracht zal  
   zijn. De vrijstellingsgrens daalt na 1 januari 2015 wel weer naar de oorspronkelijke € 51.407  
 
 
-  De eis dat alle op 1 januari 2014 bestaande, onder de stamrechtvrijstelling vallende, stamrechten in  
   periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd, vervalt. Bestaande stamrechten kunnen daardoor,  
   zonder heffing van revisierente, ineens worden uitgekeerd. Als de aanspraak in 2014 ineens wordt  
   uitgekeerd, wordt slechts 80% van de uitkering in de belastingheffing betrokken. Hierbij is niet van 
   belang of het  stamrecht in een stamrecht-bv of bij een bank, beleggingsinstelling of verzekeraar is 
   ondergebracht.  Kiest men voor een uitkering ineens, dan valt deze uitkering normaliter geheel in  
   box  1 van de inkomstenbelasting.  De stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten wordt op  
  1 januari 2014 afgeschaft. 
  
-  Er wordt met ingang van 1 januari 2014 een nieuwe verhuurderheffing in gevoerd. 
   De vormgeving van deze heffing is evenwel grotendeels gelijk aan die van de eenmalige  
   verhuurderheffing voor het jaar 2013. 
   Het tarief van de verhuurderheffing bedraagt in 2014 0,381% van de belastbare grondslag (de totale  

   WOZ-waarde van de woningen van een verhuurder bij de aanvang van een kalenderjaar). 
   In 2015 tot en met 2017 lopen deze tarieven op tot respectievelijk 0,449%, 0,491% en 0,536%. 
 
 
 
-  Met ingang van 1 januari 2014 hoeft geen motorrijtuigenbelasting meer te worden betaald voor  
   motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Voor personen- en bestelauto’s (mits deze op benzine rijden),   
   vrachtauto’s, bussen en motorfietsen die op 1 januari 2014 minimaal 26 jaar oud zijn, maar jonger dan  
   40 jaar, komt er een overgangsregeling. 
 
- De pseudo-heffing van 16% over salarissen boven de € 150.000, die aanvankelijk alleen in 2013 zou 
  gelden, is met één jaar verlengd. Dit betekent dat werkgevers deze heffing ook in 2014 moeten  
  afdragen, te berekenen over het loon waarover in 2013 loonbelasting is geheven. 

 
- De afdrachtvermindering onderwijs wordt per 1 januari 2014 afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt een  
  subsidieregeling  voor leerwerktrajecten. Deze maatregel is vooral bedoeld om de regeling goedkoper 
  te maken én om misbruik te voorkomen. De nieuwe subsidieregeling valt onder het ministerie van 
  Onderwijs. 
 
 
- De belastingrente voor vennootschapsbelasting gaat per 1 april 2014 van 3% naar minimaal 8%. De  
  fiscus gaat namelijk aansluiten bij de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 
  8% 
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