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Belastingplan 2015 

Onderwerpen belastingplan: 
 
• Tariefsverhoging IB, wijzigingen heffingskortingen 
• Werkkostenregeling definitief 
• Aanpassing VAR 
• Eigen woning, hypotheekrenteaftrek, schenking eigen woning 
• Gebruikelijk loon DGA 
• Opname levensloop 
• Pensioenen 
• Auto (2015 en 2016) 
• Overige wijzigingen 
• Nog geen belastingherziening 
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Belastingplan 2015 

Inkomstenbelastingtarieven 2014             2015 
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Belastingplichtigen jonger dan AOW-leeftijd 2014 (2013) 

1e schijf € 19.645 (€ 19.645) 36,25% (37,00%) 

2e schijf € 19.645 (€ 19.645) € 33.363 (€ 33.363) 42,00% (42,00%) 

3e schijf * € 33.363 (€ 33.363) € 56.531 (€ 55.991) 42,00% (42,00%) 

4e schijf € 56.531 (€ 55.991) - 52,00% (52,00%) 

Belastingplichtigen  AOW-leeftijd  2014 (2013) 

1e schijf - € 19.645 (€ 19.645) 18,35% (19,10%) 

2e schijf € 19.645 (€ 19.645) € 33.363 (€ 33.363) 24,10% (24,10%) 

3e schijf * € 33.363 (€ 33.363) € 56.531 (€ 55.991) 42,00% (42,00%) 

4e schijf € 56.531 (€ 55.991) - 52,00% (52,00%) 

Jonger dan AOW-leeftijd in 2015 (2014): 

1e schijf - € 19.822 (€ 19.645) 36,50% (37,00%) 

2e schijf € 19.822 (€ 19.645) € 33.589 (€ 33.363) 42,00% (42,00%) 

3e schijf * € 33.589 (€ 33.363) € 56.531 (€ 56.531) 42,00% (42,00%) 

4e schijf € 57.585 (€ 56.531) - 52,00% (52,00%) 

Ouder dan AOW-leeftijd in 2015 maar geboren vanaf 1 januari 1946: 

1e schijf - € 19.822 (€ 19.645) 18,60% (19,10%) 

2e schijf € 19.822 (€ 19.645) € 33.589 (€ 33.363) 24,10% (24,10%) 

3e schijf * € 33.589 (€ 33.363) € 56.531 (€ 56.531) 42,00% (42,00%) 

4e schijf € 57.585 (€ 56.531) - 52,00% (52,00%) 
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Heffingskortingen 2014-2015 
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OVERZICHT HEFFINGSKORTINGEN 2015 

Heffingskortingen 2014 (€) 2015 (€) 

Algemene heffingskorting maximaal tot AOW-

leeftijd 
2103 2203 

Algemene heffingskorting maximaal vanaf 

AOW-leeftijd 
1065 1123 

Afbouwpercentage algemene heffingskorting 2% 2,32% 

Algemene heffingskorting minimaal tot AOW-

leeftijd 
1366 1342 

Algemene heffingskorting minimaal vanaf 

AOW-leeftijd 
692 686 

Arbeidskorting maximaal 2097 2220 

Afbouwpercentage arbeidskorting 4% 4% 

Arbeidskorting minimaal 367 184 

Werkbonus maximaal 1119 1119 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 

maximaal 
2133 2152 

Alleenstaande ouderkorting maximum 2266 Vervallen 

Jonggehandicaptenkorting 708 715 

Ouderenkorting 1032/150 1042/152 

Alleenstaande ouderenkorting 429 433 

Korting groene beleggingen maximaal 395 399 
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Werkkostenregeling definitief verplicht per 1 januari 2015 
 
Consequenties fiscaal, arbeidsrecht, administratie 
 
2e deel: Simone Slijpen 
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Aanpassing Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 
 
In de loop van 2015 vervangen door Beschikking geen loonheffing (BGL) 
 
• Via webmodule (eenvoudiger); directe beoordeling belastingdienst 
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid  voor juistheid gegevens zowel 

opdrachtnemer (ZZP’er) als opdrachtgever 
• Zekerheid opdrachtgever over loonheffing, premies werknemersverzekeringen  
• Geen zekerheid over ondernemerschap voor opdrachtnemer 
• Bestaande VAR voorlopig nog geldig voor 2015 
• Veel kritiek 
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Belastingplan 2015 

Eigen woning (renteaftrek) 
 

• Renteaftrek; afbouw m.i.v. 2014, jaarlijkse daling met 0,5%.                                                                
In 2015 dus wederom 0,5 % minder aftrek, maximale renteaftrek dan nog tegen 
51% IB. 

• In 2042 aftrek nog slechts tegen 38% tarief IB. 
• Renteaftrek restschuld van 10 naar 15 jaar. 
• Dubbele hypotheekrente 1 jaar langer aftrekbaar drie i.p.v. twee jaar. 

 
• Aftrekbeperking hypotheekrente 30 jaar vanaf 2001.  
 
 
        In 2031 voor velen einde renteaftrek! 
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Eigen woning 
 
 
• Einde verruimde doorverkooptermijn     van 36 naar 6 maanden   

overdrachtsbelasting .  
 

• Verbouwing eigen woning                           verlenging lage tarief (6%)                            
     omzetbelasting  op arbeidskosten    
     tot 1 juli 2015! 
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Eigen woning (schenking) 
 
• Schenkingsvrijstelling € 100.000 vervalt per 1 januari 2015. 

 
• Schenking nog mogelijk in 2014 voor verbouwing tot uiterlijk 2016. 

 
• Schenking eigen woning voor eigen kinderen vanaf 2015 weer € 52.281.  

Ook voor aflossing restschuld (2014) 
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Gebruikelijk loon DGA 
 
 Huidige regeling: 
Toetsing loon DGA’s aan gebruikelijk, minimaal € 44.000, daarboven 30%  
doelmatigheidsmarge. 
Vergelijking met soortgelijke dienstbetrekking. 
Minimaal hoogste loon van overige werknemers. 
 
 Regeling van 2015: 
Doelmatigheidsmarge verlaagd naar 25% (uiteindelijk 10%?). 
Vergelijking met vergelijkbare dienstbetrekking (ruimer). 
Ook kijken naar deelnemingen vanaf 5% aandeelhouderschap. 
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Gebruikelijk loon DGA 
 
Bestaande afspraken over 2015 vervallen. 
 
Onder voorwaarden gebruik maken van 75/70 regel en afspraak blijft in stand. 
 
 
 
 
                                                          Geen verplichting                       Stel: loon nu al ruim                                              

       binnen 25% dan n.m.m.  
       geen aanpassing nodig 
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Opname levensloop (DGA) 
 

   Voor diegenen die regeling hebben voortgezet in 2013  
   (opbouw tot 2021) 
 
 
 
 Wederom in 2015 mogelijkheid tot eenmalige uitbetaling tegen 80% over saldo 

per 31-12-2013 (20% korting, tarief per saldo 42%). 
 Geen opbouw meer mogelijk. 
 Lagere rente dan op levenslooprekening. 
 Vrijstelling box 3 vervalt. 

12 



Belastingplan 2015 

De auto (bijtelling IB) 2015 
 
Bijtelling privégebruik zakelijke auto: hangt af van de C02-uitstoot (hoe 
milieuvriendelijker hoe lager de bijtelling), aanscherping 2015: 

 
• Vanaf 2015 
      diesel gelijk 
      aan andere  
      brandstoffen. 
• 4 en 7% 
      onveranderd  
      in 2015. 
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Categorie 
CO2-uitstoot in gram per kilometer 

2014  2015 

  Diesel Niet-diesel   

4% bijtelling 0 0 0 gram 

7% bijtelling  
Niet meer dan 50 gram Niet meer dan 50 

gram 
Niet meer dan 50 gram 

14% bijtelling 
Meer dan 50 gram, 

maar niet meer dan 85 

gram 

Meer dan 50 gram, 

maar niet meer dan 

88 gram 

Meer dan 50 gram, maar niet 

meer dan 82 gram 

20% bijtelling 
Meer dan 85 gram, 

maar niet meer dan  

111 gram 

Meer dan 88 gram, 

maar niet meer dan 

117 gram 

Meer dan 82 gram, maar niet 

meer dan 110 

25% bijtelling 

 

Meer dan 111 gram 
 

Meer dan 117 gram Meer dan 110 gram 
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De auto (bijtelling IB) 2016 
 
Tabel bijtelling 2016: 

 
• Volledig elektrisch blijft 4 %. 
• Hybride auto’s gaan van 7 naar 15%. 
• Categorie 20 wordt 21 % en CO2-norm 

wordt verder verscherpt. 
 
 Kenteken op naam geldend voor %-bijtelling. 
 Bijtellingspercentage bij aanschaf (of lease)  

blijft in stand voor 60 maanden ! 
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Categorie 

CO2-uitstoot in gram per 

kilometer 

2015 

    

4% bijtelling 0 gram 

15% bijtelling 
Meer dan 1 gram, maar niet 

meer dan 50 gram 

21% bijtelling 
Meer dan 50 gram, maar niet 

meer dan 106 

25% bijtelling Meer dan 106 gram 
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De auto (MRB en Bpm) 
 
 Motorijtuigenbelasting (MRB): 
 
• 2015: voor (semi) elektrische auto’s met CO2-uitstoot tot 50 gr/km: nihiltarief. 
• 2016: voor elektrische auto’s; nihiltarief, voor semi-elektrische auto’s; half tarief. 

 
 Belasting  van personenauto’s en motorrijwielen (Bpm): 
 
• 2015: geldt Bpm-vrijstelling alleen voor elektrische auto’s. 
• 2016: verhoging drie hoogste schijven(CO2-uitstoot : 106-155; 156-174;  

>174 gr/km) 
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Pensioen eigen beheer (DGA) 
 
 Het jaarlijkse opbouwpercentage gaat voor middelloon 

omlaag van 2,15% (2014) naar 1,875% (2015) en voor  
eindloon van 1,9% (2014) naar 1,657% (2015).       

 Verhoging pensioenleeftijd  naar 67 jaar.     
 Geen opbouw van pensioen boven salaris van € 100.000. 
 
 
 
Invoering netto-lijfrente > € 100.000; inleg niet aftrekbaar, uitkering niet belast,  
voordeel vrijstelling box 3. 
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Verplichte 
aanpassing 
pensioenbrief 
DGA voor 
2015! 
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Pensioen eigen beheer (DGA) 
 
 

 Waardering pensioenvoorziening  volgens commerciële regels. 
 
 
 

 Gevolgen: denk aan solvabiliteitseis en de uitkeringstoets. 
 
Uitzondering:  ‘kleine’ rechtspersonen mogen hele jaarrekening volgens fiscale 
grondslagen blijven opstellen . 
Alternatief: pensioenopbouw in eigen beheer stopzetten. 
 
 Afschaffing/omvorming pensioen EB in FOR-achtige regeling? 
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Overige wijzigingen 2015: 
 Vervallen doorwerkbonus (een bonus  voor  doorwerken tot pensioenleeftijd) 

m.u.v. reeds lopende bonussen voor 2015. 
 Verdwijnen alleenstaande  ouderaftrek. 
 Geen aftrek meer buitenlandse boetes. 
 Mobiliteitsbonus van 50 naar 56 jaar (premiekorting aanname 

uitkeringsgerechtigde), tenzij reeds lopend contract. 
 Inkeerregeling per 1 juli 2015 boete omhoog naar 60% (nu nog 30%). 

 

2016: 
 Afschaffing ouderentoeslag box 3 (verhoging heffingsvrijvermogen 65+ van           

€ 27.894. 
 Verlaging ouderenkorting IB. 
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Belastingherziening? 
 
In 2001 laatste grote stelselwijziging. 
Nieuw stelselwijziging in vooruitzicht (onderzoeksfase). 
 
Doelstellingen: 
 Minder complex             minder afwijkingen (lumpsum tarief IB?). 
 Meer werkgelegenheid             lager belasten arbeid, hoger belasten vermogen. 
 Economische groei            lagere lasten voor ondernemers. 
 Hoger 21% btw-tarief of verhoging 6% btw-tarief? 

19 



Fiscale Tips 2014 

 

In onze ‘special’ zijn totaal 62 tips opgenomen,   
de belangrijkste behandel ik hier. 
 
• Verlaag vermogen box 3 
• Uitkering dividend in 2014 
• Inkeerregeling zwart geld voor 1 juli 2015 
• Toepassing fiscale innovatieregelingen  
• Verdamping verrekenbaar bedrijfsverlies 
• Indiening suppletieaangiften omzetbelasting 
• Uitkering loonstamrecht in 2014 
• Schenking voor de eigen woning 
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Verlaag het (belaste) vermogen in box 3 
 
 Door laag rendement vermogen nu onevenredig zwaar belast. 
 Vermogenstoets voor AWBZ. 
 
Suggesties: 
 Maak gebruik van vrijstellingen: groene projecten (€ 56.420 p.bel.pl.). 
 Investeren in kunst, antiek of roerende zaken (oldtimers) die niet hoofdzakelijk 

ter belegging worden aangehouden. 
 Inbreng vermogen in BV (interessant bij lage rendementen) of in VBI (0% Vpb). 
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Uitkering dividend in 2014 
 

Tot 1 januari 2015 tarief op dividenduitkeringen (box 2) tot maximaal € 250.0000 
belast tegen 22%, vanaf 2015 weer 25%. 
 
Let op: 
 Voordeel 3% deels teniet gedaan door box 3 per 1 januari (1,2%). 
 
Dividend nog niet uitkeren maar schuldig blijven aan DGA, geen box 3-heffing in 2015. 
 
 Bij laag rendement vermogen beter af in BV dan in box 3. 
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Inkeerregeling zwartspaarders tot 1 juli 2015 
 
Verzwegen inkomen of vermogen; tot 1 juli 2015 
inkeren nog mogelijk met geringe boete: 30%  
over nageheven belastingen. 
 
Vanaf 1 juli 2015: boete 60%, daarna  
verwachting 100% of meer.... 

 
Opheffing bankgeheim van alle Europese landen nabij ! 
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Toepassing fiscale innovatieregelingen : 
 
 WBSO; verlaging loonkosten m.b.t. werkzaamheden speur- en ontwikkeling 
      (in IB-winst: S&O-aftrek). 

 
 RDA: verlaging kosten speur- en ontwikkelingswerk (in 2015: 60%). 

 
 Innovatiebox: extra laag tarief in vennootschapsbelasting (5%). 

 
Aanvraag WBSO/RDA een maand voor aanvang projectperiode bij RVO.nl. 
Mogelijk samenvoeging WBSO en RDA in 2016. 
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Verdamping verrekenbaar bedrijfsverlies 
 
 Verlies in de Vpb te verrekenen met winst voorafgaande jaar of negen volgende 

jaren. 
 Verlies in de inkomstenbelasting ( box 1) te verrekenen met winst drie 

voorafgaande jaren of negen volgende jaren. 
 

Verlies uit 2005 dat nog niet verrekend is, verdampt dit jaar (2014). 
 
Oplossingen: 
 Realiseren boekwinst op activa (verkoop); 
 Herwaardering (stelselwijziging); 
 Inbreng winstgevende activiteiten; 
 Afbouw fiscale voorzieningen. 

25 



Fiscale Tips 2014 

Indiening suppletieaangiften omzetbelasting 
 
Het indienen van suppletieaangifte is sinds 2012 al verplicht. 
De belastingdienst gaat balansposten OB extra controleren, risico van hoge boetes 
bij correcties. 
 
Advies: voorkom (hoge) boetes tot 100% en dien vrijwillig aanvullende aangifte  
omzetbelasting in over oude nog openstaande jaren. 
Correcties tot € 1.000 mogen worden verwerkt in eerstvolgende aangifte. 
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Uitkering loonstamrecht in 2014 
 
Dit jaar nog eenmalige mogelijkheid loonstamrechten (ontslagvergoedingen  
ingebracht in een BV) ineens volledig uit te keren met 20% belastingkorting. 
In beginsel belast tegen veelal hoogste tarief (52%) minus korting is per saldo 42%. 
 
 Voordelen: direct vrij besteedbaar, opheffing BV, lager tarief IB. 
 Nadelen geen (onbelast) rendement meer over bruto bedrag (rentenadeel), 

heffing in box 3, geen voordeel meer bij overlijden, probleem bij doorlening 
eigen woning of hoge rekening-courantschuld. 

 
Advies: altijd berekening laten maken, snelheid geboden; voor 1 januari 2015 
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Schenking voor de eigen woning 
 

 

 Regeling verhoogde vrijstelling  (€ 100.000) tot uiterlijk 31 december 2014. 
 Schenkingen blijven interessant om latere erfbelasting te besparen (tot 20%). 
 Mag ook gebruikt worden voor verbouwing na 2014, uitvoering uiterlijk 2016. 
 Daarna lagere vrijstelling (€ 52.281) alleen voor kinderen tussen 18-40 jaar. 

 
Advies: tijdig actie, schenken ook na 2014 blijft interessant, denk aan alternatief 
schuldigerkenningen (voorwaarden: notarieel, rentevergoeding). 
 
Laat uw testament nogmaals checken: combi-testament zeer interessant. 
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Vragen? 
 
Mailen mag ook: 
b.bogie@smitsvandenbroek.nl 
 
Alle tips nalezen op: 
www.smitsvandenbroek.nl 
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Werkkostenregeling 

 

‘Werk aan de winkel’ 
 

Door: 
 

Simone Slijpen 



Huidige ‘oude’ systematiek 

Diverse specifiek benoemde arbeidsvoorwaarden kunnen belastingvrij 

worden vergoed en/of verstrekt aan werknemers: 

 

- Ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking 

- In redelijkheid 

- Naar maatschappelijke opvatting geen beloningsvoordeel 

- Geen aanmerkelijk privévoordeel 
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Huidige ‘oude’ systematiek 

Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen zijn belastingvrij, bijvoorbeeld: 

 

- Vakliteratuur  

- Cursussen / studiekosten 

- Werkkleding onder specifieke voorwaarden 

- Fiets voor woon-werkverkeer tot maximaal € 749 

- Representatiekosten 

- Korting producten eigen bedrijf; 20% per jaar < € 500 per jaar 

 

 

Veel specifieke regels; administratieve lastenverlichting gewenst 
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WKR theorie 

Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon 

 

Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de 

werkkostenregeling komen te vallen 

 

Tot 1,2% van de fiscale loonsom: belastingvrij = ‘vrije ruimte’ 

 

Boven de vrije ruimte; eindheffing 80% voor rekening van de werkgever (geen 

premies werknemersverzekeringen) 

 

2014: per werkgever = per loonbelastingnummer 

2015: saldering vrije ruimte binnen concernverband (95% verbondenheid) 
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WKR theorie 

Niet aan te wijzen (dus altijd loon voor de werknemer): 

 

- Auto van de zaak 

- Pensioenaanspraken 

- Dienstwoning 

- Diensttijduitkeringen (bij 25 jaar en 40 jaar dienstverband) 

- Geldboetes 

 

Presentjes uit wellevendheid: rouwkrans/ fruitmand/ bloemetje bij feestelijke 

gebeurtenis (tot € 25) > geen werkkosten of loon 
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WKR voorbeeld 
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Voorbeeld 1 

 

Totale fiscale loonsom: € 250.000 

Totale aangewezen vergoedingen en verstrekkingen € 4.800 

 

Maximaal belastingvrij (vrije ruimte): 1,2% x € 250.000 = € 3.000 

 

Overschrijding € 4.800 - € 3.000 = € 1.800 

Af te dragen eindheffing: € 1.800 x 80% = € 1.440 

 

Vanaf 2015: afdracht eindheffing in eerste loonaangifte volgend jaar 



WKR theorie 

Categorieën 

 

- Intermediaire kosten 

- Gerichte vrijstellingen / noodzakelijkheidscriterium 

- Nihil waarderingen 

- Overige werkkosten 
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WKR theorie 

Gerichte vrijstellingen 
 

Voorbeelden: 

 

- Reiskosten eigen vervoer voor zakelijk / woon-werkverkeer max € 0,19 per kilometer 

- Tijdelijke verblijfskosten (< 20 dagen) 

- Maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter ( > 10%) 

- Cursussen/studiekosten 

- Vakliteratuur / kosten beroepsregister 
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WKR theorie 

Noodzakelijkheidscriterium (nieuw vanaf 2015) /gerichte vrijstelling 

 

Vergoedingen of verstrekkingen, die naar het redelijk oordeel van de werkgever 

noodzakelijk zijn voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking 

 

Mate zakelijk gebruik dus niet doorslaggevend/ privé gebruik mag 

Noodzakelijk ≠ zakelijk! 

 

Vooralsnog alleen voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen 

en dergelijke apparatuur > Bijvoorbeeld I-Pad 

 

Bewijslast ‘niet noodzakelijkheid’ bij fiscus; 

Bestuurders en commissarissen; omgekeerde bewijslast! 
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WKR theorie 

Nihilwaarderingen 

- Verstrekkingen waarvan de waarde van het genot op nihil is vastgesteld 

- Voorzieningen op de werkplek 

 

Voorbeelden: 

- Consumpties op de werkplek 

- Toiletpapier / pennen etc. 

- Borrel/feest 
 

Vanaf 2015: gerichte vrijstellingen voor werkplek gerelateerde zaken i.v.m. raar 

onderscheid vergoeding of verstrekking; 

- Arbovoorzieningen 

- Medische keuringen 

- Hulpmiddelen indien 90% of meer zakelijk gebruikt 
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WKR theorie 

Voorbeelden vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte (1,2% 

budget): 

 

- Kerstpakket / kleine geschenken 

- Maaltijden in de kantine (2014 € 3,15 per maaltijd) 

- Autokostenvergoeding > 0,19 per kilometer 

- Vakbondscontributie 

- Personeelsuitjes 

- Fiets van de zaak 
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WKR voorbeeld 

Voorbeeld 2  Brutering ten opzichte van WKR; tariefsarbitrage mag niet! 

 

Netto uitkering: € 100 

Progressief tarief werknemer: 52% 

 

Individueel bruteren: 

Netto 48% = € 100 

Bruto 100% = € 208 

Af te dragen belasting: € 208 - € 100 = € 108 

 

Aanwijzen WKR: 

Netto € 100 

80% eindheffing boven de vrije ruimte = € 80 

Af te dragen belasting: € 80 

 

Voordeel via de WKR: € 108 - € 80 = € 28 
 

41 



WKR praktijk 

Overige aandachtspunten 

 

Cafetariasysteem: uitruil van brutoloon voor onbelaste vergoedingen > 

onder de WKR minder mogelijkheden / zolang er vrije ruimte is .. 

> Dan dus niet noodzakelijk! 

 

Bonus: loon in geld > aanwijzen > mag dat? 

Richtlijn belastingdienst: maximaal € 2.400 per persoon per jaar 

 

Eigen bijdrage personeel;  

- dan dus niet noodzakelijk!  

- Salderen met bedrag werkkosten 
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WKR 

Vragen? 

 
 

drs. Simone Slijpen 

s.slijpen@smitsvandenbroek.nl 

0495-454444 
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