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Autobelastingen 2017-2020 in beeld
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen waarin maatregelen zijn opgenomen waarmee het kabinet van 2017 tot en met
2020 de autobelastingen eenvoudiger wil maken, gericht op een stabiele stroom aan belastinginkomsten en met meer milieuwinst.
Op hoofdlijnen gaat het om de volgende maatregelen:
- De motorrijtuigenbelasting (MRB) voor reguliere personenvoertuigen wordt met gemiddeld 2% verlaagd; dit wordt mede mogelijk
gemaakt door een verhoging van de MRB van de meest vervuilende dieselpersonen- en dieselbestelauto’s.
- Zuinige personenauto’s in het kleine en middensegment worden minder zwaar belast.
- Het algemene bijtellingspercentage voor de auto van de zaak wordt verlaagd van 25 naar 22.
- De BPM wordt tot 2020 geleidelijke verlaagd met gemiddeld 12%.
- Het aantal bijtellingscategorieën voor de auto van de zaak wordt stapsgewijs verminderd van vier naar twee.
- De fiscale stimulering van nulemissievoertuigen blijft behouden.
- De fiscale stimulering van plug-in hybridevoertuigen wordt verminderd.
Dit heeft de volgende gevolgen:
Nulemissie-auto’s:
- blijven profiteren van een bijtellingspercentage van 4 tot een catalogusprijs van € 50.000;
- behouden de vrijstelling in de MRB;
- behouden de vrijstelling in de BPM.
Plugin hybride auto’s:
- worden in de bijtelling stapsgewijs meer en meer als reguliere auto’s behandeld;
- worden in de MRB en de BPM ook meer en meer als reguliere auto’s behandeld.
Reguliere auto’s:
- worden bij aanschaf minder zwaar belast, vooral als het zuinige auto’s betreft;
- krijgen een lager bijtellingspercentage (van 25 naar 22);
- worden in de MRB iets goedkoper, met uitzondering van de meest vervuilende dieselauto’s.
Met deze maatregelen moet op termijn een ordentelijk stelsel ontstaan dat klaar is voor de volgende doorgroeifase; een stelsel dat
robuust is en toekomstvast.
Wilt u weten of de nieuwe regels gevolgen voor u hebben? Bijvoorbeeld als u nu in een auto van de zaak rijdt.
Neem dan contact op met uw adviseur.

Dubbele boete voor belastingontduikers
Staatssecretaris Wiebes van Financiën roept belastingontduikers op hun verborgen vermogen in het buitenland snel op te geven bij de
Belastingdienst. De boete voor belastingontduikers die zichzelf melden bij de Belastingdienst verdubbelt per 1 juli 2016 naar 120 procent.
,,Hoe langer je wacht, hoe duurder het wordt,’’ aldus de staatssecretaris.
De komende jaren gaan de belastingdiensten van 100 landen onderling bankgegevens uitwisselen. ,,Verstoppen kan dus niet langer.
Mensen die geld verborgen houden in het buitenland, lopen onherroepelijk tegen de lamp.’’
Belastingontduikers die worden ontdekt door de Belastingdienst krijgen een boete tot 300 procent over het verschuldigde
belastingbedrag. Die boete komt bovenop de belastingschuld.
Voor mensen die hun geld zelf opgeven voordat de Belastingdienst het weet, bedraagt deze boete nu 60 procent.
Dat verdubbelt per 1 juli naar 120 procent.
Hebt u verborgen vermogen in het buitenland? Neem dan contact op met uw adviseur.

Kabinet wil alle topinkomens in de (semi)publieke sector aan banden leggen
Aan bovenmatige inkomens in de publieke en semipublieke sector moet een eind komen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties gaat een wetsvoorstel indienen dat regelt dat alle werknemers in de (semi)publieke sector niet meer verdienen dan
een minister. Plasterk zet hiermee de laatste stap in de uitvoering van het regeerakkoord op dit punt. Eerder al werd voor bestuurders het
maximaal te verdienen salaris teruggebracht naar een ministersalaris (€ 179.000 in 2016). Met het nieuwe voorstel gaat dit maximum niet
alleen voor bestuurders gelden, maar voor alle werknemers bij instellingen die onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen.
Organisaties die een publieke taak uitvoeren, betaald met belasting- of premiegeld, moeten maatschappelijk aanvaardbare salarissen
betalen. Het stellen van een maximale bezoldigingsnorm draagt bij aan het vertrouwen in en maatschappelijk draagvlak voor de
(semi)publieke sectoren. Met deze wet wordt een eind gemaakt aan zeer hoge beloningen, bijvoorbeeld voor managers en adviseurs die
niet als topbestuurder aangemerkt worden en voor wie dus geen maximum geldt. In uitzonderlijke situaties blijft het mogelijk een
uitzondering te maken.

Mensen met premiepensioen mogen zelf kiezen
Mensen die pensioen opbouwen via een premie- of een kapitaalovereenkomst mogen vanaf 1 juli 2016 zelf kiezen of ze een vast of een
flexibel pensioen willen ontvangen. Hierdoor hoeven ze niet meer verplicht hun opgebouwde pensioenkapitaal op een vast moment om
te zetten in een levenslang vast pensioen.
Ongeveer 1 miljoen mensen hebben een premie- of kapitaalovereenkomst. Dit aantal neemt de laatste jaren snel toe. Op dit moment is
deze groep mensen verplicht hun opgebouwde kapitaal op de pensioendatum om te zetten in een vast, gegarandeerd pensioen. Een
dergelijk pensioen wordt sterk bepaald door de rentestand op het moment van pensionering. De historisch lage rente vertaalt zich op dit
moment in lage pensioenen.
Staatssecretaris Klijnsma (SZW): ‘’Het gaat er om dat mensen zelf kunnen kiezen. En zelf kunnen bepalen wat voor soort pensioen ze
willen en of zij wel of niet beleggingsrisico’s met anderen willen delen."
Het wetsvoorstel biedt deze groep deelnemers de keuze tussen een vast pensioen, een variabel pensioen
of een combinatie. Deze keuzemogelijkheid stelt deelnemers in staat zelf een afweging te maken tussen de
hoogte van het pensioen en de daaraan verbonden risico’s.
Het kapitaal van mensen die kiezen voor een variabel pensioen kan na de pensioendatum gedeeltelijk worden doorbelegd. Ook biedt het
wetsvoorstel de mogelijkheid om bij een variabel pensioen de financiële mee- en tegenvallers in de tijd te spreiden en om risico’s
collectief te delen.
Bouwt u nu pensioen op? Schakel dan tijdig uw adviseur in!

Te weinig vakantiedagen uitbetaald gekregen?
In 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Staat aansprakelijk is voor de schade die werknemers hebben geleden (als gevolg van de
wetgeving zoals deze gold vóór 1 januari 2012), doordat zij bij ontslag na langdurige ziekte te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben
gekregen.
Is deze situatie op u van toepassing en wilt u een claim indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid?
Dat kan tot 23 november 2016.
Neem contact op met uw adviseur als u een claim wilt indienen.

Kleine aanpassing van belasting op salaris of uitkering
Als u een salaris, een pensioen of een uitkering hebt, houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie hierop iedere maand belasting in. Dit
heet loonheffing. Vanaf 1 april is de berekening van de loonheffing veranderd. Per maand houdt u netto tussen de € 3 en € 10 minder
over dan nu.
Waarom verandert de berekening van de loonheffing?
Vanaf 1 januari 2016 zijn de belastingtarieven gewijzigd. De juiste tarieven werden pas in december 2015 bekend. Daardoor kon de
Belastingdienst de programma’s waarmee de loonheffing wordt berekend, niet op tijd aanpassen. Ook in de salarissystemen van
werkgevers en uitkeringsinstanties konden de nieuwe tarieven niet op tijd worden verwerkt. In januari, februari en maart konden zij dus
niet het juiste bedrag aan loonheffing inhouden. Vanaf 1 april gebruiken werkgevers en uitkeringsinstanties de juiste tarieven.
Ook het bedrag dat eerder te weinig is ingehouden, wordt dan verrekend.
Hebt u vragen over deze aanpassingen. Bel dan met uw adviseur!

Valse e-mail (phishing) in omloop over betalingsachterstand belastingaangifte 2015
De Belastingdienst waarschuwt u voor valse e-mails. De nieuwste valse mail heeft als onderwerp 'Betalingsachterstand belastingaangifte
2015' en vraagt u op een link te klikken om uw betalingsachterstand te voldoen via iDeal. Open de e-mail niet, maar verwijder hem
meteen.
In de valse mail staat ook dat u bij het betalen een hotmailadres moet opgeven met daarin een belastingnummer. Verder staan in de mail
dreigementen als hoge incassokosten, het blokkeren van uw rekening, beslag op uw spullen en zelfs gijzeling als u niet op tijd betaalt.

Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016 afgeschaft
De VAR verdwijnt per 1 mei 2016. In plaats daarvan kunt u gebruikmaken van modelovereenkomsten.
Veel zzp'ers denken dat de VAR een soort 'werkvergunning' is, maar in werkelijkheid geeft de VAR alleen aan de opdrachtgever zekerheid.
Met de VAR weet u als zzp'er niet zeker of u wel echt buiten loondienst werkt. Als achteraf blijkt dat u toch in loondienst hebt gewerkt,
krijgt u een aanslag inkomstenbelasting die hierbij past en kunt u het recht op ondernemersaftrek verliezen. De opdrachtgever is dan niet
aansprakelijk.
Vanaf 1 mei biedt een modelovereenkomst u en uw opdrachtgever duidelijkheid en zekerheid over de financiële gevolgen van uw
arbeidsrelatie. Als u werkt volgens een modelovereenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft uw opdrachtgever geen
loonheffingen in te houden en te betalen.
Snel en eenvoudig zekerheid
U kunt eenvoudig zekerheid krijgen over uw arbeidsrelatie met uw opdrachtgever door gebruik te maken van een modelovereenkomst
die op de internetsite van de Belastingdienst staat.
Let op!
De nieuwe regels lijken zo op
het eerste gezicht
eenvoudig,maar er komt
nog best wel wat bij kijken.
Voorkom risico’s en neem
tijdig contact op met uw
adviseur.

Schenken voor de aankoop van een woning
Een kind tussen de 18 en 40 jaar mag gebruikmaken van de eenmalige vrijstelling van € 53.016 als hij het geld gebruikt om:
• een eigen woning te kopen
• een eigenwoningschuld af te lossen
• zijn eigen woning te verbeteren en te onderhouden
• de erfpachtcanon bij een eigen woning met erfpacht af te kopen
• de restschuld van een verkochte eigen woning af te lossen
Bent u 40 jaar of ouder, maar is uw partner jonger dan 40 jaar? Dan geldt deze eenmalige vrijstelling ook voor u.
Deze vrijstelling geldt voor beide ouders
Dat betekent dat schenkingen die ouders afzonderlijk van elkaar doen, bij elkaar opgeteld moeten worden. Het maakt daarbij niet uit of
de ouders zijn gescheiden. Ook dan telt u de bedragen bij elkaar op.
Splitsen van de schenking van € 53.016
Een kind mag het vrijgestelde bedrag van € 53.016 in 1 jaar splitsen. Hij moet minstens € 27.567 gebruiken voor de eigen woning.
Het kind mag zelf bepalen wat hij met de € 25.449 doet.
Meer weten over de voorwaarden van de vrijstelling voor de eigen woning? Overleg met uw adviseur.

Belasting besparen in box 3?
Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemer)?
Dan wordt vaak verondersteld dat u de vrijheid hebt om naar believen spaargelden vanuit box 3 (privévermogen) over te brengen naar
uw ondernemingsvermogen. Die veronderstelling is onjuist. Voor een IB-ondernemer geldt het leerstuk van de vermogensetikettering.
Dat betekent dat een vermogensbestanddeel als verplicht privévermogen, verplicht ondernemingsvermogen dan wel als keuzevermogen
dient te worden aangemerkt. Het is van belang om na te gaan onder welke omstandigheden een overboeking van privévermogen naar de
onderneming er toe kan leiden dat daadwerkelijk sprake is van ondernemingsvermogen.
Van ondernemingsvermogen kan sprake zijn als de vanuit de privérekening naar de zakelijke rekening overgeboekte gelden op korte
termijn worden aangewend voor bijvoorbeeld de financiering van de aanschaffing van een bedrijfsmiddel dat binnen de onderneming
gaat worden gebruikt. Het is echter in strijd met het leerstuk van de vermogensetikettering om gelden vanaf een privérekening naar de
zakelijke rekening over te boeken waarbij deze gelden niet binnen de onderneming (zullen) worden aangewend. Daarmee worden
namelijk de grenzen der redelijkheid overschreden. De op de zakelijke rekening overgeboekte liquide middelen blijven in dat geval tot de
rendementsgrondslag van box 3 behoren. Dat betekent dat de middelen ook onder de vermogenstoets voor de toeslagen blijven vallen.
De tenaamstelling van de bankrekening en het karakter daarvan (privé of zakelijk) is dus niet bepalend voor de fiscale kwalificatie van de
tegoeden. De fiscale kwalificatie hangt af van de specifieke feiten en omstandigheden van het geval.
Let op!
Overleg in dit soort situaties altijd met uw adviseur hoe u het beste kunt handelen.

Ruimere BTW-vrijstelling voor zorgverleners
De diensten bij de persoonlijke gezondheidskundige verzorging zijn soms ook vrijgesteld van BTW als deze niet vallen onder de Wet op de
Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).
Tot nu toe gold de BTW-vrijstelling voor behandelingen die volgens de Wet BIG horen bij het deskundigheidsgebied van de zorgverlener.
De BTW-vrijstelling geldt nu ook voor:
• zorgverleners die onder de Wet BIG vallen, maar buiten hun deskundigheidsgebied behandelen
Zij moeten dan behandelen met dezelfde kwaliteit als daartoe bevoegde Wet BIG-beroepsbeoefenaar zouden doen.
• zorgverleners die niet onder de Wet BIG vallen, maar persoonlijke gezondheidskundige zorg bieden met dezelfde kwaliteit als bevoegde
Wet BIG-beroepsbeoefenaren bieden.
Artsen zijn vrijgesteld voor alle behandelingen die zijn gericht op de bescherming van de gezondheid van hun patiënten. Hieronder vallen
nu ook alternatieve behandelingen.
Is deze situatie mogelijk op u van toepassing?
Neem dan contact op met uw adviseur over de mogelijke BTW-gevolgen van uw werkzaamheden.

Moet u aangifte doen als ondernemer? Doe de OndernemersCheck!
Ongeveer 40% van de pasgestarte ondernemers blijkt achteraf geen ondernemer voor de inkomstenbelasting te zijn. Maar ook
ondernemers die al langer bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven, voldoen niet altijd aan de criteria.
Voorkom verrassingen: doe de OndernemersCheck en krijg een goed beeld of u voor de Belastingdienst ondernemer bent.
Of u ondernemer bent, hangt van uw situatie. Daarover krijgt u in de OndernemersCheck maximaal 20 vragen. U krijgt ook een aantal
persoonlijke aandachtspunten. Zo weet u waaraan u moet voldoen én waaraan u kunt werken om ondernemer voor de
inkomstenbelasting te zijn. De check geeft een goede indicatie of u wel of geen ondernemer bent. U vindt de Ondernemerscheck op:
http://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl/

Vergoedingen voor laadpaal en elektriciteit voor elektrische auto
Rijdt u in een (semi-)elektrische auto van de zaak? Dan heeft u ook een laadpaal nodig. Dat kan fiscaal vriendelijk als uw werkgever een
laadpaal bij u thuis laat plaatsen of de kosten van het plaatsen aan u vergoedt. Deze kosten maken namelijk deel uit van de bijtelling
privégebruik en zijn geen loon. Dit geldt ook voor de elektriciteit voor de auto en eventuele nodige aanpassingen, zoals een extra groep in
de meterkast en een meter om het verbruik te meten.
De bijtelling voor (semi-) elektrische auto’s bedraagt in 2016:
• 4% voor volledig elektrische auto‘s
• 15% voor semi-elektrische auto‘s

Belasting bij verkoop van uw bedrijf
Als u uw bedrijf verkoopt, moet u ook met de Belastingdienst uw zaken afhandelen. Wat daarbij komt kijken, hangt onder meer af van de
rechtsvorm van uw bedrijf.
Eenmanszaak of vof
Als u een eenmanszaak verkoopt of een aandeel in een vof overdraagt, dan gelden voor u dezelfde belastingregels als wanneer u uw
bedrijf zou opheffen. U moet dan de stakingswinst berekenen.
Omdat de stakingswinst als inkomen telt, betaalt u hierover inkomstenbelasting. Daarbij komt u onder voorwaarden in aanmerking voor
stakingsaftrek. Ook moet u uw eventuele oudedagsreserve verrekenen. Uw accountant of fiscalist kan u adviseren bij deze complexe
zaken.
BV of NV
Bij de verkoop van uw BV of NV gelden er andere regels.
Afhankelijk van de juridische structuur van uw onderneming krijgt u te maken met verschillende belastingen. Als u bijvoorbeeld de
aandelen vanuit privé-eigendom verkoopt krijgt u vooral te maken met de inkomstenbelasting.
Maar verkoopt u de aandelen van een werkmaatschappij vanuit een holding of beheermaatschappij, dan ligt zaak weer volstrekt anders.
Uw adviseur weet meer over deze ingewikkelde zaken.

COLOFON
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de
grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.
De juistheid en volledigheid van de nieuwsbrief kan
echter niet worden gegarandeerd.
De samenstellers en de uitgever accepteren dan
ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van
handelingen en\of beslissingen die gebaseerd zijn
op deze nieuwsbrief.
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