Het Regeerakkoord in een vogelvlucht.
Gisteren was het dan zover. Het regeerakkoord tussen de VVD en de PvdA is gesloten. Hierin zijn een
aantal fiscale maatregelen opgenomen die in een wet zullen worden vastgelegd. Het overgrote deel
van de maatregelen zal pas in 2014 in werking treden, maar toch willen wij u alvast informeren.
Hieronder treft u een overzicht aan.
Kunst en cultuur:
De BTW verhoging waarmee podium- en beeldende kunsten te maken kregen op 01 juli 2011 en
welke vervolgens per 01 juli 2012 weer werd ingetrokken is nu definitief van de baan.
Zorg:
De zorgsector wordt in hoofdzaak inkomensafhankelijk. Hierdoor gaat de zorgtoeslag verdwijnen
hetgeen wordt gecompenseerd door een verlaging van de belastingtarieven in de tweede en derde
schijf met 4,05%.
Het ziet er naar uit dat de nominale premie in 2017 € 400 zal gaan bedragen en blijft de verhouding
tussen nominale premie en inkomensafhankelijke premie constant. Het eigen risico wordt omgezet in
een inkomensafhankelijk eigen risico.
De fiscale regeling voor de aftrek van specifieke zorgkosten wordt per 2014 in zijn geheel afgeschaft.
Sociale Zekerheid:
De leeftijdsgrens voor de AOW wordt verhoogd tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.
Werknemers tussen de 61 en 65 jaar met een laag inkomen krijgen een doorwerkbonus. Met deze
bonus moet een werknemer sparen om de financiële gevolgen van de stijgende AOW-leeftijd vanaf
2013 op te vangen.
De alleenstaande ouderkorting en de aanvullende alleenstaande ouderkorting worden afgeschaft en
ook de ouderschapsverlofkorting en de aftrek voor levensonderhoud van kinderen zal verdwijnen.
De arbeidskorting wordt verhoogd met een bedrag dat kan oplopen tot € 500,- per werkende per jaar
in 2017.
Het vitaliteitssparen wordt definitief niet ingevoerd.
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Pensioen:
Inkomens boven de € 100.000 (drie keer modaal) kunnen niet langer gebruik maken van de fiscale
aftrekmogelijkheden voor de opbouw van hun aanvullend pensioen. Dit zal zowel gelden voor de
pensioenopbouw in de tweede als in de derde pijler (individuele lijfrenteopbouw).
Daarnaast zal het maximale jaarlijkse opbouwpercentages voor nieuwe pensioenopbouw dalen met
0,4%.
Wordt er gebruik gemaakt van een middelloonpensioen dan houdt dit in dat maximaal 1,75% van het
pensioengevend loon fiscaal gefacilieerd kan worden opgebouwd.
Hypotheekrenteaftrek:
De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan om zo de aanschaf van een eigen woning te stimuleren. Vanaf
2014 wordt het maximale aftrektarief (vierde schijf) verlaagd met 0,5 % per jaar tot het tarief van de
derde schijf is bereikt.
Als er na de verkoop van de woning nog een restschuld overblijft dan kan de rente hierop tijdelijk
(maximaal 5 jaar) en onder voorwaarden in aftrek gebracht worden in box 1.
Mobiliteit:
De maatregel die in het begrotingsakkoord heeft gestaan met betrekking tot de afschaffing van de
fiscale reiskostenaftrek inclusief de maatregel “auto van de zaak” gaat definitief niet door.
De Eurovignetten worden toegespitst op schonere vrachtwagens.
De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt afgeschaft.
Indien de Motorrijtuigenbelasting te laat betaald wordt, volgt een boete van € 50,-. Bij een tweede en
derde betalingsverzuim binnen een periode van 2 jaar wordt de boete verhoogd naar € 100,respectievelijk € 150,-.
Overige maatregelen:
Belasting- en invorderingsrente
In tegenstelling tot nu zal het rentepercentage voor de vennootschapsbelasting gekoppeld worden aan
de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8%.
Voor de overige belastingmiddelen blijft het rentepercentage voor de belastingrente en
invorderingsrente gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een ondergrens
van 4%.
Assurantiebelasting naar 21%
Per 01 april 2013 wordt het tarief voor de assurantiebelasting verhoogd naar 21%.
Er is een overgangsmaatregel getroffen waardoor het nieuwe tarief van 21% van toepassing is op
premies voor zover die betrekking hebben op een verzekerde periode van na 31-3- 2013 ongeacht
wanneer deze zijn betaald.
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Provisie tussenpersonen
Door de genomen maatregelen met betrekking tot het provisieverbod voor tussenpersonen, vervalt
ook de aftrekbaarheid van bepaalde fee’s van tussenpersonen die worden gefactureerd in het kader
van de lijfrenteaftrek en de aftrek van premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Winstbox
De laatste jaren zijn de verschillen tussen ondernemers en werknemers op het gebied van
belastingheffing toegenomen.
Om meer gelijkheid te creëren zullen de ondernemersfaciliteiten die worden toegekend op basis van
het urencriterium worden versoberd of zelfs worden afgeschaft.
Verder zal er in deze kabinetsperiode een begin worden gemaakt met het invoeren van een winstbox,
waarbij de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, meewerkaftrek, S & O aftrek en de fiscale
oudedagsreserve worden betrokken. Hierdoor zou het urencriterium kunnen vervallen.
Verhoging accijnzen (diesel en LPG)
De dieselaccijns wordt per 01 januari 2014 verhoogd met € 0,03 per liter en komt daarmee op € 0,46
per liter.
Voor LPG gaat de accijns omhoog met € 0,07 en komt uit op € 0,18 per liter.
Toezicht Belastingdienst, UWV en SVB
Door het versterken van toezicht door de Belastingdienst zouden er meer belastingontvangsten
binnen kunnen komen. Voor de particuliere sector zal dit geschieden door extra controle van
aangiften. Voor ondernemers die fiscaal ongewenst gedag vertonen zal de Belastingdienst extra
controles gaan uitvoeren.
Ook zal er op het gebied van de invordering meer capaciteit komen zodat meer verschuldigde
belasting geïnd kan worden.
Het UWV en SVB kunnen het toezicht versterken waardoor besparing op uitkeringslasten kan worden
gerealiseerd.
Werkkostenregeling
In het Belastingplan 2013 was een verhoging opgenomen van de forfaitaire ruimte van de
werkkostenregeling van 0,1%. Deze verhoging is helaas geschrapt.
Tegemoetkoming ondernemersafdracht BTW
Momenteel is de grens voor uitstel van betaling voor ondernemers € 12.000,-. Deze wordt verhoogd
naar € 20.000,-.
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