AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2017, WAT IS NIEUW?
Bijtelling privégebruik auto van de zaak
Per 2017 is de bijtelling voor het privégebruik van personen en bestelauto's voor auto's die in 2017
voor het eerst op naam zijn gesteld in alle gevallen 22% van de cataloguswaarde. Alleen voor auto's
zonder CO2-uitstoot die in 2017 voor het eerst op naam zijn gesteld geldt een bijtelling van 4%.
AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd is in 2017 65 jaar en negen maanden. Deze verhoging van de leeftijdsgrens werkt
door in vrijwel alle regelingen waar voorheen als grens de 65-jarige leeftijd gold. De premieheffing
AOW stopte in 2017 vanaf de maand waarin u in 2017 65 jaar en negen maanden werd. Ook bij de
uitgaven voor inkomensvoorzieningen is aangesloten bij de stapsgewijze verhoging van de AOWleeftijd.
Pensioenopbouw
Voor 2017 geldt de volgende maximale jaarlijkse pensioenopbouw.
-Bij een eindloonregeling kan een werknemer per dienstjaar maximaal 1,657 van het pensioengevend
loon aan ouderdomspensioen opbouwen.
-Bij een middelloonregeling kan een werknemer per dienstjaar maximaal 1,875 van het
pensioengevend loon aan ouderdomspensioen opbouwen.
-De opbouwpercentages voor partner- en wezenpensioen worden evenredig verlaagd. Bij
pensioenopbouw via een beschikbarepremieregeling gelden vergelijkbare beperkingen van de
jaarlijkse opbouw.
Verder is de hoogte van het pensioengevend loon vanaf 1 januari 2017 begrensd op maximaal
€ 103.317. Werknemers met een loon hoger dan € 103.317 kunnen over dat hogere loon alleen een
zgn. nettopensioen of nettolijfrente opbouwen. Vanaf 1 januari 2017 was het niet langer mogelijk om
in eigen beheer fiscaal gefaciliteerd nieuwe pensioenaanspraken op te bouwen.
Aftrek hypotheekrente
Het maximumtarief waartegen de betaalde eigenwoningrente kan worden afgetrokken wordt elk jaar
met een half procentpunt verlaagd. De belasting in box 1 volgens het schijventarief wordt in 2017
daarom verhoogd met 2% van het bedrag waarmee de som van het belastbaar inkomen uit werk en
woning en de in aftrek gebrachte kosten met betrekking tot de eigen woning het bedrag van
€ 67.072 te boven gaat, maar ten hoogste met 2% van de in aftrek gebrachte kosten met betrekking
tot de eigen woning.
Vruchtgebruik
Per 1 januari 2017 is de positie van de vruchtgebruiker in de eigenwoningregeling nader wettelijk
vastgelegd. De rente en kosten van een schuld voor een eigen woning die een vruchtgebruiker op
grond van erfrecht in vruchtgebruik heeft mag hij in aftrek brengen -ook al gaat het niet om een
schuld van de vruchtgebruiker zelf - voor zover hij die rente en kosten voor eigen rekening moet

nemen.
Kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Per 1 april 2017 is het overgangsregime voor een kapitaalverzekering, spaarrekening of
beleggingsrecht eigen woning gewijzigd. De nieuwe regeling betreft een ingrijpende wijziging van de
vrijstelling. Op grond van deze wijziging is de voorwaarde vervallen dat iemand minimaal vijftien tot
twintig jaar premie moet hebben betaald voor een vrijgestelde kapitaalverzekering, spaarrekening of
beleggingsrecht voor de eigen woning. Ook als nog geen vijftien jaar is gespaard, kan daardoor recht
bestaan op de vrijstelling van € 162.500 (€ 325.000 voor fiscale partners) als wordt voldaan aan de
volgende voorwaarden:
-de hele uitkering wordt gebruikt om de eigenwoningschuld of restschuld af te lossen;
-elk jaar zijn alle premies betaald;
-de hoogste premie die werd betaald op jaarbasis bedroeg niet meer dan tien keer de laagste premie
op jaarbasis.
Box 3: voordeel uit sparen en beleggen

Voor de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen wordt de grondslag sparen en beleggen in
box 3 vanaf 1 januari 2017 toegerekend aan een spaardeel en een beleggingsdeel. De grondslag voor
sparen en beleggen is de rendementsgrondslag verminderd met het heffingvrij vermogen. Voor de
toerekening wordt gebruik gemaakt van drie vermogensschijven. Over het spaardeel en het
beleggingsdeel wordt per 1 januari 2017 een forfaitair rendement van resp. 1,63% en 5,39% in
aanmerking genomen in box 3. Het forfaitaire rendement volgt uit de volgende tabel.
Grondslag sparen en beleggen Spaardeel 1,63%

Beleggingsdeel 5,39% Forfaitair rendement

tot € 75.000
Vanaf € 75.000 tot € 975.000
Vanaf € 975.000

33%
79%
100%

67%
21%
0%

2,87%
4,60%
5,39%

De effectieve belastingdruk bij het tarief van 30% in deze drie schijven komt uit op resp. 0.861%,
1,38% en 1,617%.
Box 3: heffingvrij vermogen
Bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen heeft een belastingplichtige in 2017 recht
op een heffingvrij vermogen van € 25.000. Als de belastingplichtige het hele jaar dezelfde fiscale
partner heeft geldt een gezamenlijke heffingvrij vermogen van € 50.000.
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