JAARGANG 1 | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2015

PrinsjesdagSpecial / Belastingplan 2016
Sinds 1814 wordt het werkjaar van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer officieel geopend op Prinsjesdag.
Vroeger viel Prinsjesdag op de 1e maandag in november. Later op de 3e maandag in oktober.
Maar er bleef niet genoeg tijd over om de begrotingsplannen voor 1 januari af te handelen.
Daarom werd Prinsjesdag in 1848 vervroegd naar de 3e maandag in september.
In 1887 werd Prinsjesdag verplaatst naar de 3e dinsdag van september.
In 1903 gebruikte Koningin Wilhelmina voor het eerst de Gouden Koets voor de gang naar het Binnenhof.
In 1933 was de Troonrede voor het eerst te horen op de radio en in 1952 voor het eerst te zien op televisie.

Behandelschema Belastingplan 2016 (Tweede Kamer)
• Dinsdag 15 september; Prinsjesdag (week 38): indiening
• Dinsdag 22 september van 16:30-19:00 uur (week 39): besloten technische briefing
• Woensdag 7 oktober 12:00 uur (week 41): inbrengdatum voor het verslag
• Vrijdag 16 oktober (week 42): nota naar aanleiding van verslag
• Herfstreces van 16 oktober t/m 26 oktober 2015
• Maandag 26 oktober van 11:00-19:00 uur (laatste dag herfstreces) (week 44):
eerste wetgevingsoverleg, eerste termijn commissie
• Donderdag 29 oktober (week 44): schriftelijke antwoorden n.a.v. het eerste
wetgevingsoverleg
• Maandag 2 november van 11:00-23:00 uur (week 45): tweede wetgevingsoverleg,
eerste termijn regering en volledige tweede termijn
• Dinsdag 10 en woensdag 11 november (week 46): plenaire behandeling
• Donderdag 12 november (week 46): stemmingen
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Afschaffen uitzonderingsregel bij bijzondere beloningen
Iedereen betaalt loonheffing over bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld,
gratificaties en eindejaarsuitkeringen volgens de tabel bijzondere beloning.
Volgens de uitzonderingsregel (ook wel bekend als de voordeelregel) mag een
werkgever een bijzondere beloning bijtellen bij het tijdvakloon, als dit niet tot een
hogere loonheffing leidt dan toepassing van de tabel bijzondere beloningen.
De loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Uiteindelijk wordt bij de
inkomstenbelasting bepaald wat een werknemer aan belasting is verschuldigd.
Door de uitzonderingsregel wordt er vaak te weinig loonheffing ingehouden.
De werknemer moet vervolgens die te lage belasting later bijbetalen in de
inkomstenbelasting.
Door de uitzonderingsregel af te schaffen, sluit de loonheffing beter aan bij de
inkomstenheffing over het loon.
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• Afschaffen jaarbetaling
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• Vanaf 2017 extra voordeel voor werkgevers

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten
op arbeid
Het Belastingplan 2016 staat in het teken van belastingverlaging.
Het kabinet vermindert de lasten op arbeid volgend jaar met € 5
miljard. Dat levert extra banen en een hogere economische groei
op.
De structurele belastingverlaging komt ten goede aan zowel
werknemers als werkgevers, zo staat in het Belastingplan 2016 dat
staatssecretaris Wiebes van Financiën op Prinsjesdag naar de
Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het heffingsvrije vermogen stijgt straks naar € 25.000 (in 2015: €
21.330). Het tarief van 30% wordt gehandhaafd. Hierdoor sluit de
heffing gemiddeld beter aan bij het rendement dat
belastingbetalers werkelijk behalen.
Verder komen er drie vermogensschijven in box 3:
Schijf I: € 0 tot € 100.000;
Schijf II: € 100.000 tot 1 miljoen euro;
Schijf III: meer dan 1 miljoen euro.
Voor elke schijf wordt de gemiddelde verdeling van het vermogen
over spaargeld en beleggingen bepaald (de vermogensmix).
Let op!
Deze wijziging gaat in per 1 januari 2017 en niet per 1 januari 2016.

Belangrijke op komst zijnde wijzigingen
Werknemers
Werknemers houden vanaf volgend jaar netto meer geld over. De
tarieven in de 2e en 3e belastingschijf gaan omlaag, terwijl de
arbeidskorting fors stijgt. Ook verhoogt het kabinet de bovengrens
van de 3e belastingschijf. Daar staat tegenover dat de algemene
heffingskorting voor hogere inkomens wordt afgebouwd.
Werknemers met jonge kinderen profiteren van een verhoging van
de inkomensafhankelijke combinatiekorting en van de
kinderopvangtoeslag. Beide maatregelen maken het makkelijker
om een betaalde baan te combineren met de zorg voor kinderen.
Werkgevers
Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om mensen aan de
onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Vanaf 2017
krijgen werkgevers een tegemoetkoming van maximaal € 2.000 per
jaar voor elke werknemer die rond het minimumloon zit.
Het CPB heeft berekend dat de verlaging van lasten op arbeid met
€ 5 miljard al binnen 2 jaar in totaal 21.000 banen oplevert. Op de
langere termijn leidt de lastenverlichting tot 35.000 extra banen.

Schenkingsvrijstelling eigen woning
naar € 100.000
De vrijstelling voor een eenmalige
schenking voor de eigen woning wordt
verhoogd en verruimd. Het maximale
schenkingsbedrag gaat structureel
omhoog naar € 100.000.
Daarnaast vervalt de beperking dat de schenking door een ouder
aan een kind moet worden gedaan. De voorwaarde dat de
ontvanger van een schenking tussen de 18 en 40 jaar oud moet
zijn, blijft bestaan.
Tip!
De vrijstelling was in 2014 al verhoogd tot € 100.00 om de
woningmarkt te stimuleren. Maar per 1 januari 2015 is de
vrijstelling weer verlaagd, naar € 52.752. De nieuwe regeling gaat
pas in op 1 januari 2017 en niet al op 1 januari 2016. Wilt u uw kind
(of iemand anders) een schenking doen voor de aankoop van een
eigen woning? Dan is het raadzaam om daarmee te wachten tot
januari 2017.

Wijzigingen autobelastingen

Hoger heffingsvrij vermogen in box 3
De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt met ingang van 1
januari 2017 herzien zodat deze beter aansluit bij de rendementen
die door belastingbetalers in voorafgaande jaren gemiddeld zijn
behaald. Terwijl voor het totale box 3-vermogen het tot nu toe
gehanteerde forfaitaire rendement van 4% nog dicht wordt
benaderd, is de spaarrente de afgelopen jaren flink gedaald. Veel
spaarders in box 3 hebben het gevoel belasting te betalen over een
opbrengst die er nooit is geweest. Het kabinet heeft daarom
gezocht naar alternatieven voor de bestaande
vermogensrendementsheffing die beter aansluiten bij de werkelijk
behaalde rendementen en die tegelijkertijd goed uitvoerbaar zijn.

In juni 2015 is de Autobrief II met de autobelastingplannen voor
2017 tot en met 2020 uitgekomen. Voor ondernemers met een
eigen wagenpark of zakelijk leasers kan het zijn dat er interessante
veranderingen aan komen waarmee de komende jaren rekening
gehouden moet worden. Veranderingen die mogelijk kunnen
leiden tot besparing op woon- werkverkeer. Check dus nog snel
voor het einde van het jaar of u een (belasting)voordeel kunt
behalen.
De belangrijkste veranderingen zijn:
I Inperking bijtellingscategorieën
II Minder motorrijtuigenbelasting
III Vervang verouderde dieselauto’s
IV Verlaging BPM
V Profiteer dit jaar nog van de lage bijtelling voor semi elektrische
auto’s

I Inperking bijtellingscategorieën
Leaserijders hebben momenteel te maken met vijf
bijtellingspercentages. Volgend jaar wordt dat al teruggebracht
naar vier. Vanaf 2017 zullen de meeste zakelijk rijders het hoge
bijtellingstarief van 22 procent moeten betalen. Alleen volledig
elektrische auto’s vallen dan nog onder de lage bijtelling van 4
procent.
Deze voorwaarden gelden voor iedere leaserijder die vanaf 2017
een nieuw contract afsluit. Bestaande contracten worden
nageleefd. Voor zakelijke rijders kan het dus verstandig zijn om in
2015 of in 2016 nieuwe leasecontracten af te sluiten.

Op dit moment, richting het einde van 2015, is er een run op semi
elektrische auto’s. Dit komt omdat de bijtelling op semi elektrische
auto’s per 1 januari 2016 al omhoog gaat van 7% naar 15%. Deze
verhoging is reeds vastgesteld in 2014. En wanneer u voor 1
januari 2016 een elektrische of semi elektrische auto aanschaft,
dan profiteert u nog gedurende 5 jaar van het lage bijtellingstarief.

Let op!
De lage bijtelling van 4 procent geldt alleen over de eerste
€ 50.000 van de aanschafwaarde. De rest van de aankoopprijs valt
alsnog onder het hoge tarief, wat het zakelijk rijden in bijvoorbeeld
een Tesla duurder maakt.

In de autobelastingplannen van het kabinet voor 2017 (autobrief II)
staat dat de bijtelling op semi elektrische auto’s de komende jaren
langzaam wordt opgebouwd naar 22%. Vanaf 1 januari 2017 geldt
dan alleen nog het lage bijtellingstarief van 4% voor volledig
elektrische auto’s.

II Minder motorrijtuigenbelasting
Ook rond de motorrijtuigenbelasting gaat het één en ander
veranderen. Het kabinet wil de wegenbelasting voor alle
voertuigen met 2 procent verlagen (uitgezonderd voor verouderde
diesels). Dit komt neer op een verlaging van gemiddeld 10 euro per
auto per jaar.

Tip!
Maar nog meer belastingvoordeel valt ook dit jaar te halen bij de
aankoop van een elektrische auto. Naast een laag bijtellingstarief
van 4% zijn volledig elektrische auto's ook vrijgesteld van BPM en
ook hoeft u ook geen wegenbelasting te betalen. Daarnaast heeft
u een belastingvoordeel aan de pomp. Op stroom zit geen accijns.
Als u gas, diesel of benzine tankt, gaat een deel van het geld naar
de overheid.

Volledig elektrische auto’s zijn vrijgesteld van
motorrijtuigenbelasting. Maar de fiscale voordelen voor hybrides
zullen tussen 2017 en 2020 worden afgebouwd. Houd bij de
aanschaf, of de vervanging van uw huidige voertuig(en), rekening
met deze maatregelen.
III Vervang verouderde dieselauto’s
Oude dieselauto’s (zowel personen- als bestelauto’s) zullen in de
toekomst een stuk zwaarder worden belast. Vanaf 2019 wil het
kabinet de wegenbelasting voor dit deel van het autopark
verhogen met gemiddeld 15 procent.
Tip!
Rijdt u of uw personeel in verouderde dieselauto’s zonder
roetfilter? Dan kunt u deze het beste binnen nu en 3,5 jaar
vervangen. Investeer tijdig in nieuwe voertuigen en voorkom dat
de kosten onnodig oplopen.
IV Verlaging BPM
Om concurrentieverstoring met het buitenland tegen te gaan
wordt de aanschafbelasting op nieuwe auto’s tussen 2017 en 2020
verlaagd met 12 procent. Als deze verlaging door dealers wordt
doorberekend dan worden nieuwe auto’s vanaf 2017 goedkoper in
aanschaf. Afhankelijk van uw onderneming zou een wagenpark in
eigen beheer vanaf 2017 ineens een stuk interessanter kunnen
zijn.

Let op bij BTW-teruggaaf bij de aankoop van
zonnepanelen
Particulieren die zonnepanelen aanschaffen kunnen als BTWondernemer worden aangemerkt. Voorwaarde daarvoor is dat zij
stroom gaan leveren aan een energieleverancier.
In dat geval kan de BTW op de zonnepanelen bij de Belastingdienst
worden teruggevraagd.
Van belang daarbij is wel dat de BTW moet worden teruggevraagd
in hetzelfde kwartaal waarin de zonnepanelen zijn betaald. Anders
hoeft de Inspecteur de BTW niet terug te betalen.
Dit is onlangs weer eens beslist door de belastingrechter in
Gelderland.
Vraag dus tijdig het BTW-ondernemerschap aan als u overweegt
om zonnepanelen aan te schaffen.

Let op!
De Autobrief II wordt nog in de Tweede Kamer besproken en is dus
nog niet definitief.
V Profiteer dit jaar nog van de lage bijtelling voor semi elektrische
auto’s
Elektrisch rijden is het rijden van de toekomst. Het imago wordt
hipper en er komen steeds meer en mooiere modellen op de
markt.

In het berechte geval had een man in het tweede kwartaal van
2014 zonnepanelen gekocht. Hij vroeg de BTW echter pas terug in
zijn BTW-aangifte voor het derde kwartaal van 2014.
De Inspecteur weigerde daarop om de BTW terug te betalen en
volgens de belastingrechter deed hij dat terecht.

2015-2016: Heffingskortingen,
belastingschijven en –tarieven
Verlaging tweede en derde schijf en verlenging derde schijf
Het tarief van de tweede en derde schijf van de loon- en
inkomstenbelasting bedraagt in 2015 42%. Met ingang van 1
januari 2016 gaat het tarief in beide schijven omlaag naar 40,15%.
Het tarief in de eerste schijf bedraagt per 1 januari 2016 36,55%.

Verhoging arbeidskorting
Mensen met een arbeidsinkomens tussen circa € 9.000 en circa €
50.000 profiteren van een hogere arbeidskorting. Voor andere
arbeidsinkomens heeft het belastingplan 2016 geen effect op de
hoogte van de arbeidskorting. In de volgende tabel staat hoe hoog
de arbeidskorting is bij een bepaald inkomen is in de jaren 2015 tot
en met 2017, voor en na de wijziging van maximale arbeidskorting.
Hoogte arbeidskorting bij een bepaald arbeidsinkomen in 2015 t/m
2017 in €

De verlaging van de tarieven in de tweede en derde schijf is
voordelig voor ongeveer 50% van de belastingplichtigen met een
inkomen in box 1. Volgens het Centraal Bureau van Statistiek zit
44% van de burgers met een belastbaar inkomen uit werk en
woning in de tweede en/of derde schijf. En heeft 6,6% (ruim
850.000 mensen) een inkomen dat belast wordt met het hoogste
belastingtarief van 52%.
Personen naar hoogte van het inkomen in box 1, 2014
Verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting
De inkomensafhankelijk combinatiekorting is voor werkenden die
een kind jonger dan 12 jaar verzorgen.
In de volgende tabel is zichtbaar hoe hoog de
inkomensafhankelijke combinatiekorting is bij een bepaald
inkomen in de jaren 2015 tot en met 2016, voor en na de wijziging
van het opbouwpercentage en van het maximumbedrag.
Hoogte inkomensafhankelijke combinatiekorting bij een bepaald
arbeidsinkomen in 2015 en 2016 in €
De schijven van de inkomstenbelasting worden geïndexeerd en
vervolgens wordt de derde schijf verlengd met € 8.548. Hierdoor
begint in 2016 de vierde schijf van de inkomstenbelasting bij een
belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan € 66.421 (in
2015: € 57.585).
Snellere afbouw algemene heffingskorting
Om de belastingmaatregelen te kunnen financieren, bouwt het
kabinet de algemene heffingskorting sneller af. De volgende tabel
laat zien hoe hoog de algemene heffingskorting is bij een bepaald
inkomen in de jaren 2015 tot en met 2017, voor en na de
wijzigingen in de afbouw.

Overzicht heffingskortingen, belastingschijven en –tarieven
Overzicht heffingskortingen 2015 en 2016 in €

Hoogte algemene heffingskorting bij een bepaald inkomen in 2015
t/m 2017 in €

* De ouderenkorting kent twee hoogtes. De hogere
ouderenkorting geldt voor belastingplichtigen met een
verzamelinkomen van niet meer dan € 35.770 (in 2015). Boven dit
verzamelinkomen geldt het lagere bedrag aan ouderenkorting.

Overzicht schijven 2015 en 2016 in €

Wettelijk minimum loon
Het wettelijk minimum loon is opgesteld in een tijd dat de 40-urige
werkweek voor veel werknemers standaard was. De arbeidsmarkt
is ondertussen sterk veranderd. Nederland is een van de weinige
landen die een minimum loon op dag-, week, of maandbasis kent.
Deze huidige vormgeving van minimum loon sluit niet langer aan
op de praktijk en bemoeilijkt bovendien de handhaving. Dit najaar
stuurt het kabinet een verkennende notitie over het wettelijk
minimum loon naar de Tweede Kamer. Het wettelijk minimumloon
stijgt in 2016 met 1,71%.

Overzicht tarieven 2015 en 2016

Afschaffen jaarbetaling
motorrijtuigenbelasting
Betaalt u 1 keer per jaar motorrijtuigenbelasting?
Dan kan dit tot uiterlijk 30 juni 2016.
Het kabinet schaft de mogelijkheid om de motorrijtuigenbelasting
voor een heel jaar in één keer te betalen namelijk met ingang van 1
juli 2016 af.
Het vervallen van de mogelijkheid tot jaarbetaling leidt ertoe dat
de motorrijtuigenbelasting alleen nog per tijdvak van drie
maanden vooruit kan worden betaald of maandelijks automatisch
wordt afgeschreven. Voor gedane jaarbetalingen tot en met 30
juni 2016 heeft de maatregel geen effect: de tot en met 30 juni
2016 gedane jaarbetalingen blijven voor de resterende duur van
de betaalde periode geldig.

Vraag voor 2016 geen VAR aan
Vanaf 1 januari 2016 verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR).
Er komt een alternatief waarin de verantwoordelijkheden van de
opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun
arbeidsrelatie beter in balans worden gebracht.
De Eerste Kamer moet hier dit najaar nog wel mee akkoord gaan.
Let op!
Normaal gesproken kunt u ieder jaar vanaf september een VAR
aanvragen voor het volgende jaar, maar dit jaar hoeft dat niet.
Doet u toch een VAR-aanvraag voor 2016, dan behandelt de
Belastingdienst deze, in afwachting van de besluitvorming in de
Eerste Kamer, niet. Een VAR voor 2015 kunt u nog wel aanvragen.

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.

Vanaf 2017 extra voordeel voor werkgevers
Werkgevers kunnen gebruikmaken van premiekortingen als zij
mensen in dienst nemen die een kwetsbare positie op de
arbeidsmarkt hebben. Bijvoorbeeld ouderen en mensen met een
arbeidsbeperking. Helaas blijken deze kortingen niet in alle
gevallen toereikend. Het wetsvoorstel tegemoetkomingen
loondomein (Wtl) moet daar met ingang van 1 januari 2017
verandering in brengen.
Het wetsvoorstel bevat een nieuw systeem met
tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen.
Daarnaast komt er het zogenoemde lage-inkomensvoordeel. Dit is
een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die
mensen met een salaris tot 120% van het wettelijk minimumloon
in dienst hebben. De invoering gaat in fases. Eerst het lageinkomensvoordeel in 2017, de loonkostenvoordelen volgen in
2018.
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