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InterNieuws

een gezamenlijke uitgave van InterCount en InterPayroll

Vervolg Prinsjesdag 19 september 2017: er is een regeerakkoord

Onze nieuwsbrief van 4 oktober jl krijgt vervolg. Het nieuwe kabinet, bestaande uit regeringspartijen
VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben vandaag, 10 oktober, een akkoord bereikt en hun 
maatregelen voor de periode 2017-2021 gepresenteerd onder de naam ‘Vertrouwen in de toekomst’. 

Het belastingstelsel wordt hervormd: “Verschillen in fiscale behandeling worden verkleind, (meer) 
werken wordt lonender, vervuiling krijgt een hogere prijs, belastingontwijking wordt aangepakt en het 
fiscaal vestigingsklimaat wordt verbeterd voor bedrijven die hier ook daadwerkelijk economische 
activiteiten hebben en banen opleveren.” Brievenbus bv’s gaan belasting betalen.

Verder zal volgend jaar gewerkt worden aan vernieuwing van het pensioenstelsel, zodat deze nog
voor 2020 bij wet ingevoerd kan worden.

Uit dit regeerakkoord blijken onder andere de volgende fiscale maatregelen.

Inkomstenbelasting
•    Invoering tweeschijvenstelsel van 36,93% en 49,5% (vanaf € 68.800).  
•    Verhoging van de algemene heffingskorting met ongeveer € 350 en van de arbeidskorting met   
    ongeveer € 365  
•    Afbouw van de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 in vier jaarlijkse stappen van 3%-punt naar het 
     nieuwe basistarief. Het aftrektarief komt in 2021 op 43%.
•    Verlaging van het eigenwoningforfait met 0,15% per 2020.
•    Afbouw van de zelfstandigenaftrek vanaf 2020 in vier jaarlijkse stappen naar het nieuwe 
     basistarief.
•    Afbouw regeling ‘Wet Hillen’ in 30 jaarlijkse stappen; was 20 jaar.
•    In box 3 zal belasting betaald worden over het werkelijk rendement op spaartegoeden en de   
     vrijstelling wordt verhoogd naar € 30.000 per belastingplichtige [was € 25.000]. 
•    Verhoging box 2 tarief naar 27,3% in 2020 en 28,5% in 2021.

Vennootschapsbelasting
•    Verlaging van de tarieven naar 16% en 21% per 2021. In 2019 gaan de tarieven met 1%-punt 
      omlaag, in 2020 met 1,5%-punt en in 2021 met 1,5%-punt.
•    Terugdraaien van de verlenging van de eerste schijf. Deze blijft € 200.000.
•    Afschaffing dividendbelasting.  
•    Invoering bronbelasting op rente- en royaltystromen naar laag belaste landen. 
•    Invoering generieke renteaftrekbeperking: het saldo van verschuldigde en ontvangen rente boven 
     een drempel van € 1 miljoen is aftrekbaar tot maximaal 30% van het bruto bedrijfsresultaat. Er 
     komt geen groepsescape.
•    Afschaffing specifieke renteaftrekbeperkingen (met uitzondering van art 10a Wet VPB).
•    Verkorting termijn voorwaartse verliesverrekening naar 6 jaar.
•    Verhoging effectief tarief innovatie box naar 7% [was 5%].
•    Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik tot 100% van de WOZ-waarde [was 50%].
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Omzetbelasting
•    Verhoging van het lage BTW tarief van 6% naar 9%.

Loonbelasting
•   Verkorting van de looptijd voor de 30%-regeling naar 5 jaar [was 8 jaar].
•    Verruiming onbelaste vrijwilligersvergoeding naar € 1.700 per jaar [was € 1.500].
•    Vervanging van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA):
      - ZZP-ers met een laag tarief (tot maximaal 125% wettelijk minimumloon) en een langere duur 
         van de  overeenkomst (> 3 maanden) zijn altijd in dienstbetrekking.
    - ZZP-ers met een hoog tarief (van minimaal € 75) en een kortere duur van de overeenkomst 
     (< 1 jaar) krijgen een ‘opt out’ voor loonbelasting en werknemersverzekeringen.
    - Voor ZZP-ers boven het lage tarief wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd. Met deze 
       opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever zekerheid vooraf van vrijwaring van        
      loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.
 
Autobelastingen 

   De BPM teruggaaf op taxi’s wordt afgeschaft. 
•    Er komt een kilometerheffing voor vrachtverkeer en als compensatie wordt de  
    motorrijtuigenbelasting op vrachtwagens verlaagd.

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.


