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een gezamenlijke uitgave van InterCount en InterPayroll

Over Prinsjesdag 19 september 2017

Vanwege de parlementaire situatie hebben wij dit jaar geen Prinsjesdagspecial uitgebracht. Er is nog 
geen akkoord tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, de partijen die naar alle waarschijnlijkheid het 
nieuwe kabinet zullen vormen.  Het Kamerdebat over het kabinetsbeleid dat normaal meteen na 
Prinsjesdag plaatsvindt, is dan ook uitgesteld.

Reeds na bekendmaking van de plannen was er landelijke verontwaardiging over verhoging van het 
eigen risico voor de Zorgverzekering naar € 400. Snel hierna werd besloten deze op € 385 te laten. 

Vandaag, 4 oktober, werd bekend dat de formerende partijen de vermogensbelasting willen verlagen. 
Het bedrag waarover in box 3 geen belasting hoeft te worden betaald, wordt verhoogd van € 25.000 
naar € 30.000 en wordt het belastingtarief over vermogen boven € 30.000 verlaagd. 
En zo zijn er meerdere van de nu gepresenteerde voorstellen die aangepast kunnen worden zodra het 
nieuwe kabinet is aangetreden.

Hieronder enkele belangrijke voorstellen uit het Belastingplan 2018 waarvan verwacht wordt 
dat ze gewijzigd of ongewijzigd per 1 januari 2018 ingaan.

Inkomstenbelasting

Algemene heffingskorting 
De algemene heffingskorting wordt verlaagd. Voor belastingplichtigen onder de AOW-leeftijd 
bedraagt deze maximaal € 2.265. 
 
Ouderenkorting 
De ouderenkorting wordt verhoogd en komt uit op € 1.418 voor pensioengerechtigden met een 
inkomen dat niet hoger is dan € 36.057. 
 
Alleenstaande ouderenkorting 
De alleenstaande ouderenkorting wordt verlaagd en komt uit op € 423. 
 
Hypotheekrenteaftrek 
 
In 2017 geldt in de 4e schijf een belastingtarief van 52%. Jaarlijks wordt het tarief voor de aftrek voor 
de eigen woning met 0,5% verminderd, totdat u de rente en kosten van de eigen woning nog maar 
tegen 38% kunt aftrekken. Voor 2017 is de aftrek niet 52% maar 50% (2% minder). In 2018 wordt de 
aftrek met 2,5% verlaagd.  
 
Ter compensatie van de beperking op hypotheekrente aftrek wordt het belastingtarief in de hoogste 
schijf verlaagd. 
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De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet gaat van 6,65% naar 6,9%. 
Gepensioneerden en zelfstandigen gaan 5,65% betalen. Kijk voor meer informatie op zorgwijzer.nl 
 
De zorgtoeslag gaat omhoog en bedraagt € 1.197 voor alleenstaanden en € 2.237 voor 
meerpersoonshuishoudens. 

Tarieven inkomstenbelasting

Het tarief in 2018 komt er als volgt uit te zien (tussen haakjes de cijfers van 2017).

Voor belastingplichtigen geboren vanaf 01.01.1946 gaat de volgende tabel gelden.

Bij een belastbaar inkomen uit 
werk en woning van meer dan

maar niet 
meer dan

Tarief onder 
AOW-leeftijd

Tarief boven 
AOW-leeftijd

- € 20.142 
(19.982)

36,55% 
(36,55%)

18,65% 
(18,65%)

€ 20.142 (19.982) € 33.994 
(33.791)

40,85% 
(40,80%)

22,95% 
(22,90%)

€ 33.994 (33.791) € 68.507 
(67.072)

40,85% 
(40,80%)

40,85% 
(40,80%)

€ 68.507 (67.072) 51,95% (52%) 51,95% (52%)

Voor belastingplichtigen geboren vóór 01.01.1946 gaat de volgende tabel gelden.
  

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning 
van meer dan

maar niet meer 
dan Tarief

- € 20.142 
(19.982)

18,65% 
(18,65%)

€ 20.142 (19.982) € 34.404 
(34.130)

22,95% 
(22,90%)

€ 34.404 (34.130) € 68.507 
(67.072)

40,85% 
(40,80%)

€ 68.507 (67.072) 51,95% (52%)
 

Vennootschapsbelasting

Verlenging eerste tariefschijf vennootschapsbelasting 
Met ingang van 1 januari 2018 wordt de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting van 20% 
verlengd van € 200.000 naar € 250.000. In 2020 wordt de eerste tariefschijf verder verlengd van
€ 250.000 naar € 300.000 en in 2021 van € 300.000 naar € 350.000. De meerdere winst blijft belast 
met 25%.
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Inkeerregeling wordt afgeschaft

De inkeerregeling, vooral bekend vanwege zwartspaarders, verdwijnt per 2018. De minimale boete 
gaat daardoor naar 120%.  

Op grond van de inkeerregeling werd bij vrijwillige verbetering van de aanslagbelastingen, zoals 
inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, binnen twee jaar geen boete opgelegd.

Vervalt de inkeerregeling, dan zal een belastingplichtige die binnen twee jaar na het begaan van een 
opzettelijke of grof schuldige overtreding dit meldt bij de inspecteur, een vergrijpboete krijgen. In 
ernstige gevallen kan strafrechtelijk vervolgd worden, ook wanneer binnen twee jaar na het begaan 
van de overtreding de overtreding wordt gemeld. Voorbeelden van dergelijke overtredingen zijn het
onjuist indienen van de aangifte of het opzettelijk niet of niet tijdig verstrekken van gegevens of 
inlichtingen in het kader van toeslagen.

Ook met het afschaffen van de inkeerregeling, blijft het zo dat een belastingplichtige die uit zichzelf 
een overtreding kenbaar maakt, wel kan blijven rekenen op een matiging van de op te leggen 
vergrijpboete. ‘Inkeren’ is en blijft dus een straf verminderende omstandigheid.

De huidige inkeerregeling blijft van toepassing met betrekking tot aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn 
gedaan of hadden moeten zijn gedaan en met betrekking tot inlichtingen, gegevens of aanwijzingen 
die vóór 1 januari 2018 zijn verstrekt of hadden moeten zijn verstrekt.

Omzetbelasting

Afschaffing btw landbouwregeling 
De landbouwregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Hierbij wordt in overgangsrecht voorzien. 
Ook komt het verlaagde btw-tarief voor levering en diensten aan veehouders, tuin-, bos- en 
landbouwers te vervallen. Deze gaan  in het normale btw-stelsel meedraaien, waarin recht op aftrek 
van btw bestaat als belaste prestaties worden geleverd.  

Definitie geneesmiddelen voor de btw wordt aangepast 
Voor de omzetbelasting (btw) worden geneesmiddelen anders beschreven. Producten die hierdoor 
geen geneesmiddel meer zijn, vallen niet meer onder het lage btw-tarief van 6%, maar onder het 
normale hoge btw-tarief van 21%. Bijvoorbeeld tandpasta en shampoo worden dus duurder!
Geregistreerde homeopathische middelen vallen onder 6%.  

Contact
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze bij voorkeur via e-mail stellen: info@intercount.org en
info@interpayroll.nl of bellen 020-2148443 en 036-5240909.

Disclaimer
Bij de vervaardiging van deze nieuwsbrief is gebruik gemaakt van bronnen uit de fiscale literatuur en 
het Ministerie van Financiën. De inhoud behelst geen advies. Voor onjuiste of onvolledige informatie 
wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch voor de gevolgen van het op enigerlei wijze 
gebruik maken van deze informatie.


