Bezuinigingspakket voor 2013.
Het kan u niet zijn ontgaan aangezien het uitgemeten in het nieuws is geweest. De bezuinigingen voor
de komende periode die noodzakelijk zijn om het begrotingstekort binnen de normen te houden. Wij
hebben voor u de belangrijkste punten op een rijtje gezet.
Nieuwe maatregelen
Omzetbelasting
De verhoging van de omzetbelasting die al in gaat per 01 oktober 2012. Het algemene tarief van de
omzetbelasting gaat per die datum met 2% omhoog naar 21%. Het lage tarief voor de omzetbelasting
blijft 6%. De podiumkunsten die onder het hoge tarief van de omzetbelasting vielen zullen ook weer
onder het lage tarief worden gebracht. De datum waarop dit gaat gebeuren is niet bekend.
Loonheffingen
Voor werkenden met een laag inkomen gaat de loonbelasting per 01 januari 2013 naar beneden.
Inkomstenbelasting/ Premie Volksverzekeringen
Jaarlijks worden de belastingschijven voor de inkomstenbelasting geïndexeerd voor inflatie. Voor het
jaar 2013 zal dit eenmalig niet geschieden. Daarnaast krijgen we een crisistarief voor de hoogste
inkomens.
De lang besproken winstbox voor ondernemers in de inkomstenbelasting zal er nu dan toch gaan
komen.
De aftrek van de hypotheekrente wordt beperkt. Voor de huidige bestaande hypotheken zal er
voorlopig niets wijzigen, maar voor nieuwe hypotheken wordt dit wel gewijzigd. De aftrek gaat voor
nieuwe hypotheken gelden als er sprake is van een annuïteitenhypotheek met een looptijd van 30
jaar. Heeft u momenteel een hypotheek en gaat u verhuizen dan gelden de nieuwe regels alleen voor
de extra hypotheek. Dus voor de huidige hypotheek blijft alles zoals het is.
Maatregelen met betrekking tot werknemers en werkgevers
Momenteel mag u als werkgever nog € 0,19 per gereden zakelijke kilometer onbelast aan uw
werknemer vergoeden. Deze onbelaste vergoeding wordt afgeschaft. Ook het onbelaste privé gebruik
van de leaseauto’s zal worden afgeschaft.
De doorwerkbonus die was ingevoerd om ouderen te stimuleren om langer door te werken, echter ook
deze gaat per 01 januari 2013 geschrapt worden.
Voor werkgevers gaat er ook het één en ander veranderen als een werknemer een WW-uitkering gaat
ontvangen. U zal dan de eerste 6 maanden zelf de uitkering voor uw werknemer moeten betalen.
Daarentegen wordt het ontslagrecht wel soepeler en worden ontslagvergoedingen beperkt. Het
restant van de ontslagvergoedingen zal worden gebruikt voor scholing en arbeidsbemiddeling.
Het verhogen van de AOW leeftijd gaat sneller dan verwacht. Met ingang van 01 januari 2013 gaat de
AOW-leeftijd met één maand omhoog. In de jaren 2014 tot 2019 gaat de verhoging nog sneller want in
2019 moet deze 66 jaar bedragen en vervolgens in 2024 67 jaar.
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Zorgtoeslag en zorgverzekeringen
Het kon natuurlijk niet uitblijven. Zoals elk jaar wordt ook nu het eigen risico in de zorg verhoogd met
een bedrag tussen € 200 en € 400 per jaar. Voor de lage inkomens gaat de zorgtoeslag omhoog
zodat de verhoging van het eigen risico gecompenseerd kan worden.
Overige maatregelen
Ook het belastingtarief voor aardgas en leidingwater zal verhoogd worden.
Om energie te besparen kunt u uw woning duurzaam isoleren of een nieuwe woning duurzaam
bouwen. Dit zal worden gestimuleerd.
Om de bouwsector te stimuleren komen ook hiervoor maatregelen. Eén van deze maatregelen betreft
het verlagen van de omzetbelasting voor zonnepanelen.
De tijdelijke maatregel met betrekking tot de verlaging van de overdrachtsbelasting naar 2%, wordt nu
definitief.
Voor huurders met een inkomen van € 33.000 tot € 43.000 per jaar mag de huur omhoog met de
inflatie plus 1%.
De accijns op alcohol, tabak en frisdrank gaat omhoog.
Er zal een verdubbeling komen van de bankenbelasting.
De aftrek van deelnemingsrente wordt beperkt.
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