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Belastingplan 2018 knoppen politiek:
Natuurlijk gaan we niet alle voornemens nogmaals herhalen, maar toch is het goed om enkele
aspecten toch nog een keer afzonderlijk te belichten, dat in het kader van wat wij “knoppen
politiek” noemen.
Jarenlang is er gedraai en gedoe in de Tweede Kamer om heikele punten aan de orde te
stellen. Inmiddels is daar een pasklaar antwoord opgekomen. Zet een knop op een bepaalde
regeling en du-moment dat de knop er op zit, kan er naar hartenlust aan gedraaid worden.
De leeftijd van de Aow, of de aftrekbaarheid van de betaalde lijfrentepremie, of de
aftrekbaarheid van de hypotheekrente, om er zo maar een paar op te noemen.
Eigenwoningrente:
Zo wordt de aftrekbaarheid van de eigenwoningrente versneld afgebouwd. Een jaar of wat
geleden is daar een knop op gezet, en zie daar, thans wordt er aan gedraaid. Eerst een forse
zwengel om te kijken hoe Nederland er op reageert, daarna wordt het bijgesteld “en is
iedereen weer vrolijk”. Maar er komt compensatie, dat weer wel. Het eigen woningforfait
wordt wat verlaagd.
Wet Hillen:
Ook op de zogenaamde wet Hillen komt een knop. In 2005 is de wet Hillen geïntroduceerd
om het versneld aflossen van de hypotheek te stimuleren. Straks in 2018 wordt wet Hillen
getemporiseerd. Wet Hillen wordt in 30 jaar afgebouwd, en dan te bedenken dat de Wet
inkomstenbelasting 2001 maar een zeer beperkte houdbaarheid heeft. Maar hoe dan ook, ook
deze regeling wordt langzaam afgebouwd. Deze maatregel wordt in de volksmond ook wel
“de aflosboete voor huizenbezitters” genoemd.
Zelfstandigenaftrek:
Ook deze vaak fel begeerde aftrekpost, waar overigens al een afbouw in zat, wordt straks nog
maar aftrekbaar tegen een lager tarief. Over knoppen gesproken.
Box II tarief: (heeft niets te maken met de Dividendbelasting)
Het tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang gaat omhoog, weliswaar stapsgewijs van
25% naar 27.3% in 2020 en vervolgens naar 28.5% in 2021. Kabinet Rutte III is van mening
dat er dan een beter evenwicht is tussen de winstbelasting Box I en Box II. We hebben nog
niemand die het kan uitleggen, maar voorlopig is het wel zo zegt Rutte III.
Inkomen Box III:
Het forfaitaire rendement (thans 4%) wordt bijgesteld naar een rendementsmix van één jaar
geleden, althans, dat is het plan.
Ook is plan gevat om een wetsvoorstel uit te werken om de vermogensrendementsheffing op
werkelijk behaalde rendement te gaan baseren.

Arbeidskorting:
De arbeidskorting wordt verhoogd met ongeveer € 365,--, maar zal sneller worden afgebouwd
bij hogere inkomens.
Vennootschapsbelasting:
Hier komt een tariefsverlaging voor het hoge tarief van 25% naar uiteindelijk in 2021 een
percentage van 21%. Het lage tarief wordt stapsgewijs verlaagd van 20% naar uiteindelijk
16%.
Dividendbelasting:
Deze wordt afgeschaft. Men probeert hiermee Nederland aantrekkelijker te maken voor
buitenlandse firma’s.
Omzetbelasting:
In het kader van minder belasting op werken en meer belasting op consumeren heeft Rutte III
bedacht om per 1 januari 2019 het verlaagd tarief van 6% te verhogen naar 9%. Of deze
regeling het zal redden betwijfelen wij, er is (terecht) erg veel weerstand.
Wet Dba:
Ook deze wet (Deregulering beoordeling arbeidsrelaties) die in de plaats kwam van de Wet
Bgl, die op haar beurt weer in de plaats kwam voor de Var regeling, staat al geruime tijd
onder grote druk. De regeling die er nu komt zal zeer sterk lijken op de wet Bgl, welke wet
het uiteindelijk niet haalde omdat het technisch niet haalbaar bleek. Het ligt voor de hand om
de opmerking te plaatsen: “Nu wel dan…?”
Stijging porti tarief PostNL:
De postzegel 1 kost op dit moment “slechts” € 0,78. PostNL wil dit tarief per 1 januari 2018
verhogen naar € 0,83.
Door nu “ééntjes” in te kopen kan dus een besparing worden gerealiseerd.
Algemene voorwaarden krachteloos bij niet-naleving informatieplicht:
Hanteert u algemene voorwaarden? In dat geval kan u hier pas echt van profiteren, wanneer u
aan enkele wettelijke vereisten voldoet. De belangrijkste hiervan is de informatieplicht. U
moet als gebruiker (verkoper) de afnemer (koper) voldoende in de gelegenheid stellen om
kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Het al dan niet voldoen aan deze
informatieplicht levert regelmatig discussies op over het toepassingsbereik van de algemene
voorwaarden. Als hieraan niet is voldaan, maken de voorwaarden immers geen deel uit van de
gesloten overeenkomst.
Bron: Fiscount
Nieuw Kabinet:
Op 26 oktober is het nieuwe Kabinet beëdigd. De staatssecretaris waar we het meeste mee te
maken krijgen is Menno Snel. Hopelijk gaat hij er voor zorgen dat de Belastingdienst fors
beter gaat presteren, want op z’n zachtst gezegd is het nu een rommeltje.
Omzetbelasting en uitvoer:
Zeer recent is er weer een vernietigende uitspraak gedaan inzake een ondernemer die de
administratie niet geheel op orde had. De ondernemer kon niet aantonen dat bepaalde
goederen waren uitgevoerd, evenmin kon hij aantonen wie de vervoerder was/waren van die
bewuste goederen. Om die reden werd een behoorlijke naheffingsaanslag Omzetbelasting plus
een dito boete opgelegd.
Voert u goederen uit en u bent van mening dat de afnemer zonder Omzetbelasting kan
betalen, dan rust de bewijslast op u.

U moet aantonen dat de goederen Nederland hebben verlaten, dat is overigens vaak
gemakkelijker gezegd dan bewezen, maar doorgaans kan de vervoerder van de goederen u
hier behulpzaam bij zijn.
Het behoeft weinig betoog dat alle stukken bij de factuur bewaard moeten worden. Wij
noemen dat in goed Nederlands: dossiervorming.
Voor de fijnproevers:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:8971
De loonadministratie de komende maanden:
Het lijkt nog ver weg maar over twee maanden wordt de loonadministratie voor het jaar 2017
afgesloten. Per 1 januari 2018 gaan wij over op een ander loonpakket. De overgang zal
grotendeels aan u voorbij gaan, maar er gaan wel zaken veranderen om maar iets te noemen
de lay out van de loonstroken, toegang tot een portal om zelf de gegevens in te kunnen zien.
In de komende maanden zullen wij u hierover uitgebreid informeren.
De komende maand gaat de belastingdienst de beschikkingen WhK (WerkHervattingsKas)
rondsturen, wij hebben deze beschikkingen nodig en verzoeken u deze naar ons door te
sturen.
Om de loonaangifte van december te kunnen doen, willen wij graag een opgave ontvangen
van de geschenken die u uw werknemers heeft geschonken in het jaar 2017.
We kennen sinds enkele jaren de Werk Kosten Regeling (WKR) en daarin worden voor een
aantal loon emolumenten geregeld waar deze binnen de loonadministratie verwerkt dienen te
worden. Zoals wij al eerder geschreven hebben: “alles is loon”. Dit geldt ook voor de
geschenken, personeelsuitjes/feesten etc.
Wij ontvangen deze opgave graag voor 31 december a.s. Mochten wij nog geen
onderbouwing hebben van de onkostenvergoeding, dan ook graag deze opgave voor 31
december 2017.
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