Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2016
Het is bijna geen uitzondering meer dat het belastingplan 2016 al was uitgelekt voordat Prinsjesdag 2015
zou plaatsvinden. Toch hebben wij voor u de belangrijkste maatregelen hieronder bijeengezet zodat u
een duidelijk overzicht heeft van de punten die het Belastingplan bevat, maar ook wat de overige fiscale
maatregelen zullen zijn voor 2016.
Belastingplan 2016
Vermogensrendementsheffing (box 3)
Met ingang van 01 januari 2017 worden deze herzien. Het vermogen wordt dan verdeeld over schijven. Er is
voorgesteld om het forfaitaire rendement in het vervolg te baseren op de gemiddelde verdeling van het vermogen
in box 3 over spaargeld en beleggingen dit wordt dan de vermogensmix genoemd. Dit alles in combinatie met
een in het verleden gerealiseerd rendement dat voor deze vermogensmix gegolden heeft. Jaarlijks wordt dit
aangepast aan de actuele gegevens. Er gelden drie schijven:
In schijf 1 geldt voor een vermogen tussen de € 0 en € 100.000,-.
In schijf 2 geldt voor een vermogen tussen de € 100.000 en € 1.000.000,In schijf 3 geldt voor een vermogen boven de € 1.000.000,-.
Het heffingsvrije vermogen zal in 2017 € 25.000,- bedragen. Het tarief blijft 30%.
Voor fiscale partners kan de verdeling van de grondslag invloed hebben op de belastingdruk zoals dat nu ook het
geval is.
Ook mogen vanaf 2017 kinderalimentatieverplichtingen en dergelijke verplichtingen niet meer in aanmerking
genomen worden in het box 3 vermogen.
Integratie S & O afdrachtsvermindering en RDA
De RDA en de S & O afdrachtsvermindering (WBSO) zullen met ingang van 01 januari 2016 worden
samengevoegd tot 1 regeling welke verder zal gaan onder de noemer S & O afdrachtsvermindering. Momenteel
gelden er twee schijven van 35% en 14% welke in 2016 32% respectievelijk 16% zullen gaan bedragen. Deze
zijn uiteraard afhankelijk van de gemaakte S & O kosten.
De grens tussen de eerste en de tweede schijf ligt momenteel bij de € 250.000,- en deze zal in 2016 bij de €
350.000,- liggen. Het starterspercentage zoals deze onder de huidige regeling geldt zal ook blijven gelden echter
deze zal met 10% dalen naar 40%. Voor nog lopende uitgaven die in 2015 onder RDA vallen geldt een
overgangsregeling.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.rvo.nl
Successiewet
In 2017 komt de schenkingsvrijstelling van € 100.000,- weer terug als deze wordt gebruikt voor de verwerving of
verbouwing van de eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming voor die woning of
de aflossing van de eigen woningschuld of een restschuld. Ook zal de beperking dat de schenking door de
ouders aan kinderen moet worden gedaan vervallen per die datum. Wel moet de begunstigde tussen de 18 en 40
jaar oud zijn.
Tarieven belastingschijven 2016
Eerste belastingschijf
Het voorstel is om het percentage van de eerste schijf te verlagen met 0,01, terwijl in het belastingplan 2014 werd
aangegeven dat het de bedoeling was om het percentage in 2016 met 0,06 te laten stijgen. Hierdoor komt het
tarief per 01 januari 2016 uit op 36,55%.
Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend en daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor onjuistheden die onverhoopt in dit artikel kunnen zijn
vermeld    
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Tweede en derde belastingschijf
Momenteel bedraagt het tarief nog 42%. Met ingang van 01 januari 2016 gaat dit tarief naar 40,15%. De derde
schijf wordt verlengd met € 8.548,- waardoor de vierde schijf zal beginnen bij € 66.421,- terwijl deze momenteel
start bij € 57.585,-.
Vierde schijf
Het tarief van de vierde schijf van 52% blijft ongewijzigd, maar de schijf begint bij € 66.421,- zoals hierboven is
aangegeven.
Heffingskortingen
Algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting wordt verhoogd en zal maximaal € 2.230,- gaan bedragen terwijl dat momenteel
maximaal € 2.203,- is. Voor AOW-ers wordt dit maximaal € 1.139,- in tegenstelling tot het bedrag dat nu
gehanteerd wordt van € 1.123,-. Het afbouwpercentage bedraagt nu 2,32% en zal gaan naar 4,796%. De
algemene heffingskorting wordt volledig afgebouwd naar nihil. In 2016 loopt het afbouwtraject van ± € 20.000,tot ± € 66.000,-. Het startpunt van de afbouw van de algemene heffingskorting wordt hiermee gekoppeld aan het
eindpunt van de eerste schijf van de Inkomstenbelasting en het eindpunt is dan het eindpunt van de derde schijf.
Arbeidskorting
De maximale arbeidskorting wordt € 3.103,- in tegenstelling tot wat er momenteel geldt namelijk € 2.220,-. De
minimale arbeidskorting wordt nihil.
Overige heffingskortingen
De aanvullende combinatiekorting en de alleenstaande ouderenkorting zullen in 2016 een kleine stijging kennen.
De aanvullende combinatiekorting zal in 2016 € 1.039,- gaan bedragen terwijl dat nu € 1.033,- is. De
alleenstaande ouderenkorting zal in 2016 € 436,- gaan bedragen in tegenstelling tot de € 433,- van 2015.
De inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting en de ouderenkorting daarentegen gaan wel meer
stijgen en dan voornamelijk de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze wordt € 1.730,- terwijl dat nu €
1.119,- is. De ouderenkorting wordt € 1.187,- terwijl dat nu € 1.042,- is.
Inhoudelijke maatregelen
Emigratielek aanmerkelijkbelanghouders wordt gedicht.
Indien mensen met een aanmerkelijk belang emigreren ontvangen zij van de Belastingdienst een conserverende
aanslag over de waardeaangroei van hun bezit voor de periode dat zij in Nederland woonachtig waren.
Momenteel is het zo dat deze aanslag alleen voldaan hoeft te worden als de winstreserves in de vennootschap
uitgekeerd worden of wanneer de aandelen worden verkocht. De conserverende aanslag wordt kwijtgescholden
na 10 jaar verblijf in het buitenland. Deze kwijtschelding wordt in het Belastingplan 2016 geschrapt.
Geëmigreerde en niet geëmigreerde belastingplichtigen gaan straks tegelijkertijd belasting betalen. De
conserverende aanslag blijft namelijk voor onbepaalde tijd gehandhaafd. Ook zal de bepaling verdwijnen dat
emigranten met een aanmerkelijk belang de conserverende aanslag verschuldigd zijn bij een winstuitkering van
90% of meer. Dus bij iedere winstuitkering zal afrekening naar rato plaatsvinden.
De voorgestelde maatregelen zijn van toepassing indien de belastbare feiten, die leiden tot een conserverende
aanslag over inkomen uit aanmerkelijk belang, zich hebben voorgedaan na 15 september 2015, 15.15 uur.
Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend en daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor onjuistheden die onverhoopt in dit artikel kunnen zijn
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Aanscherping gebruikelijkheidstoets WKR
In de huidige wettekst van artikel 31 lid 1 onderdeel f Wet LB is het gebruikelijkheidscriterium opgenomen.
Volgens de tekst sluit dit aan bij de omvang van ‘normale’ vergoedingen en verstrekkingen. De Memorie van
Toelichting geeft echter aan dat het de bedoeling is dat de toets dient plaats te vinden naar de omvang die in
vergelijkbare omstandigheden als eindheffingsbestanddeel zou worden aangewezen. Dit wordt nu in de wettekst
opgenomen.
Belastingen van rechtsverkeer
Om de heffing van overdrachtsbelasting te voorkomen wordt in de praktijk vaak gebruik gemaakt van
erfpachtstructuren. Dit is dan ook de reden dat het kabinet voorstelt om economisch vergelijkbare gevallen gelijk
te behandelen en derhalve niet meer toe te staan dat de grondslag voor de overdrachtsbelasting bij gelijktijdige
vestiging van een dergelijke erfdienstbaarheid, recht van erfpacht of recht van opstal kan worden met de
gekapitaliseerde waarde van de erfpachtcanon of retributie.
Autobelastingen
Voor gewone personenauto’s gaat de motorrijtuigenbelasting naar alle waarschijnlijkheid per 01 januari 2017
omlaag met 2%. Bent u eigenaar van een vervuilende dieselauto dan kunt u in 2019 te maken krijgen met een
verhoging van het tarief.
Daarnaast is het vanaf volgend jaar niet meer mogelijk om jaarlijks uw motorrijtuigenbelasting te betalen. Heeft u
nog tot 30 juni 2016 voldaan dan zal u geen nadeel ondervinden.
Toeslagen
De kinderopvangtoeslag, het kindgebondenbudget en de zorgtoeslag zullen in 2016 omhoog gaan.
De kinderopvangtoeslag zal voor iedere belastingplichtige omhoog gaan. De verhoging zal 5,8% bedragen.
Hierdoor komt het maximale toeslagpercentage voor het eerste kind uit op 93% en voor het tweede en de
volgende kinderen op 94%.
Gezinnen met een laag inkomen en veel inkomen ontvangen zoals het er nu voorstaat in 2016 meer
kindgebondenbudget.
Voor het tweede kind wordt dit verhoogd met € 33,-, voor het derde kind met € 100,- en voor het vierde kind met
€ 177,-.
In 2017 zal de verhoging van € 33,- voor het tweede kind weer verdwijnen.
De lage Inkomensafhankelijk bijdrage Zorgverzekeringswet zal stijgen van 4,85% naar 5,50%. Daarnaast zal de
nominale zorgpremie toenemen van € 1.158,- naar € 1.243,-.
Twee personen die worden gehuisvest in een opvanghuis met een kind van een van beiden, worden
uitgezonderd van het partnerbegrip.
Verbruiksbelastingen en accijnzen
De verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken gaat omhoog naar € 7,91 per 100 liter. Dit tarief geldt zowel voor
vruchtensap, groentesap en mineraalwater als voor limonade. Voor de berekening van de verbruiksbelasting voor
siropen en poeders vervalt het onderscheid in huishoudelijk en niet-huishoudelijk gebruik. De vrijstellingen voor
vruchten- en groentesappen die uitsluitend bestemd zijn als aanvulling op kinderopvoeding, voor medicinale
doeleinden of voor ander gebruik dan te worden gedronken, worden afgeschaft.
Het laagste tarief van de bieraccijns wordt gelijkgesteld met dat van de verbruiksbelasting van alcoholvrije
dranken.
Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend en daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor onjuistheden die onverhoopt in dit artikel kunnen zijn
vermeld    
CHECK  ONZE  WEBSITE:  WWW.WIJNENADVIES.NL  of  like  us  op  Facebook  

  

   3  

