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Belastingplan 2016 

Onderwerpen belastingplan: 
 
 Tariefsverlaging IB, wijzigingen heffingskortingen 

 Eigen woning, hypotheekrenteaftrek 

 Schenkingsvrijstelling eigen woning 

 Aanpassing rendementsheffing box 3 

 Box 3 is dood; lang leven box 2? 

 Opname levensloop 

 Aanpassing VAR 

 Auto (2015, 2016 en 2017) 

 Pensioen eigen beheer DGA 

 Dichten emigratielek 

 Integratie RDA en WBSO 

 Werkkostenregeling definitief 

 Besluit Regeling aanwijzing DGA 

 Overige wijzigingen 

 Nog steeds geen belastingherziening? 

 Fiscale tips 2015 
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Belastingplan 2016 

 Wijzigingen inkomstenbelasting:  
 

 Inkomstenbelastingtarieven omlaag, verlenging derde schijf; voordeel 
middeninkomens. 
 

 Algemene heffingskorting meer inkomensafhankelijk, snellere afbouw. 
 

 Verhoging arbeidskorting voor lage en middeninkomens. 
 

 Verhoging inkomensafhankelijke combinatiekorting (huishouden met kind jonger  
      dan 12 jaar). 

 
 Verhoging ouderenkorting voor lagere inkomens, verlaging voor hogere inkomens. 
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Belastingplan 2016 

Inkomstenbelastingtarieven:  
 
  2015                 2016 
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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: 

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%) 

Jonger dan AOW-leeftijd in 2016: 

1e schijf - € 19.922  36,55%  

2e schijf € 19.922 € 33.715 40,15%  

3e schijf * € 33.715 € 66.421  40,15% 

4e schijf € 66.421 - 52,00%  

Ouder dan AOW-leeftijd in 2016: 

1e schijf - € 19.922  18,65%  

2e schijf € 19.922 € 33.715 22,25%  

3e schijf * € 33.715 € 66.421  40,15% 

4e schijf € 66.421 - 52,00%  
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Heffingskortingen 2015-2016 
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 OVERZICHT HEFFINGSKORTINGEN 

 Heffingskortingen  2015 (€)  2016 (€)
Algemene heffingskorting maximaal tot AOW-

 leeftijd
 2230  2230

Algemene heffingskorting maximaal vanaf 

 AOW-leeftijd
 1123  1123

 Afbouwpercentage algemene heffingskorting  2,32%  4,796%

Algemene heffingskorting minimaal tot AOW-

 leeftijd
 1342  geen

Algemene heffingskorting minimaal vanaf 

 AOW-leeftijd
 686  geen

 Arbeidskorting maximaal  2220  3103
 Afbouwpercentage arbeidskorting  4% boven 34.000  4% boven 49.700

 Arbeidskorting minimaal  184  geen

   
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 

 maximaal
 2152  1039 - 2769

   
 Ouderenkorting (boven 35.000)  1042 (152)  1187 (70)

   
 Korting groene beleggingen maximaal  399  399
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Eigen woning (renteaftrek) 
 

 Renteaftrek; afbouw m.i.v. 2014, jaarlijkse daling met 0,5%.                                                                
In 2016 dus wederom 0,5 % minder aftrek, maximale renteaftrek dan nog tegen 
50,5% IB. 

 In 2042 aftrek nog slechts tegen 38% tarief IB. 

 Renteaftrek restschuld van 10 naar 15 jaar (2015). 

 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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Belastingplan 2016 

Eigen woning (renteaftrek) 

 
 Vereenvoudiging informatieplicht; bij aangifte: 

 Eigenwoningschuld bij eigen BV 
 Eigenwoningschuld tussen ouders en kind 
 

 Per 1 januari 2016 ; minder risico op (tijdelijk) geen renteaftrek 
 Sanctie bij achterstand aflossingseis (sinds 2013 annuïtaire aflossing), 
 overheveling naar box 3 (schuld) kan tijdelijk zijn i.p.v. definitief. 
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Belastingplan 2016 

Eigen woning (schenking) 
 
• Schenkingsvrijstelling € 100.000 was vervallen per 1 januari 2015. 

 
• Schenking eigen woning voor eigen kinderen vanaf 2017 structureel verhoogd 

van € 53.016 (2016) naar €  100.000. 
 

• Vervallen beperking schenking ouder-kind, mag dus ook aan derden. 
 

• Voorwaarde schenking: voor verwerving, verbouwing eigen woning of aflossing 
eigenwoningschuld (mag restschuld zijn). Leeftijd begunstigde tussen 18 en 40 
jaar. 
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Aanpassing vermogensrendementsheffing box 3 

 
 Vanaf invoering Box 3; heffing op basis van 4% forfaitair rendement over netto-

vermogen x 30% IB-tarief (1,2% over netto-vermogen). 
 

 Voorstel met ingang van 2017:  
 Verhoging heffingsvrij vermogen naar € 25.000 (2015: € 21,330) per persoon. 
 Schijven als grondslag  voor oplopend forfaitair rendement: 

 
 
 
 

 
 Evaluatie systeem in 2020. 
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Van het gedeelte van de grondslag 

voor sparen en beleggen meer dan 
Maar niet meer dan Forfaitair rendement 

€ 0 € 100.000 2,9% 

€ 100.000 € 1.000.000 4,7% 

€ 1.000.000 - 5,5% 
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Box 3 is dood; lang leven box 2? 

 
 
 
 
Voor vermogens boven de € 100.000 wordt de heffing in box 3 dus verhoogd van  
1,2% naar 1,45% en voor nog hogere vermogens zelfs naar 1,65%. 
 
 

            
 
    Is BV (box 2) alternatief? 
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Box 3 is dood; lang leven box 2? 

 
 Voorbeeld (uitgangspunt bestaande BV) 
Vermogen echtpaar box 3 € 500.000, rendement 1,5% 
Box 3, heffing 1,2% tot 1,45% 
Netto opbrengst € 7.500 minus € 5.805 = € 1.695 
Box 2, heffing 20% Vpb en 25% IB 
Netto opbrengst: € 7.500 minus € 3.000 = € 4.500 
Voordeel BV € 2.805 
 
 Bij € 1.000.000 voordeel BV € 6.855 
 
 Hoe lager het rendement hoe voordeliger box 2 wordt. 
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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%). 
 

Let op! 
 Geen opbouw meer mogelijk. 
 Lagere rente dan op levenslooprekening. 
 Vrijstelling box 3 vervalt. 
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Aanpassing Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 
 
 VAR voor 2014 en 2015 langer geldig mits hetzelfde werk en dezelfde 

omstandigheden. 
 
 Op 1 april 2016 nieuwe regeling.  
 

 Wanneer wel een nieuwe VAR aanvragen? 
 Gaat u in 2015 of 2016 werken onder andere omstandigheden of voorwaarden? 

Of gaat u andere werkzaamheden uitvoeren dan de huidige werkzaamheden?  
 Of u hebt nog geen VAR, maar u hebt er wel een nodig?  
 
 Deze VAR is geldig tot de nieuwe wet- en regelgeving ingaat.  
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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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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 

2016 

    

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 (bijtelling IB) 2017 

 
Tabel bijtelling 2017: 

 
 Volledig elektrisch blijft 4%. 
 Hybride auto’s gaan van 15 naar 17%. 
 Categorie 21% verdwijnt. 
 Verlaging restcategorie van 25% naar 22%. 
 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 

2017 

    

4% bijtelling 0 gram 

17% bijtelling 
Meer dan 1 gram, maar niet 

meer dan 50 gram 

22% bijtelling Meer dan 51 gram 
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De auto (bijtelling IB) 2018 

 
Tabel bijtelling 2018: 

 
 Volledig elektrisch blijft 4%. 
 Hybride auto’s gaan van 17% naar 19%. 
 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 

2018 

    

4% bijtelling 0 gram 

19% bijtelling 
Meer dan 1 gram, maar niet 

meer dan 50 gram 

22% bijtelling Meer dan 51 gram 
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De auto (bijtelling IB) 2019 e.v. 

 
Tabel bijtelling 2019: 

 
 Volledig elektrisch op batterij blijft 4% tot   
      aanschafwaarde van € 50.000: > € 50,000 wordt 22%! 
 Volledig elektrisch op waterstof is 4%  
      ongeacht aanschafwaarde. 
 
 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 

2019 

    

4% bijtelling 0 gram batterij 

22% bijtelling 0 gram, boven € 50.000 

4% bijtelling op waterstof 0 gram waterstof 

22% bijtelling Meer dan 51 gram 
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De auto (MRB) 

 
 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. 

 
 2017 en 2018: voor elektrische auto’s; nihiltarief, voor semi-elektrische auto’s; 

half tarief, verlaging MRB met 2%. 
 

 2019 en 2020: voor elektrische auto’s; nihiltarief, voor semi-elektrische auto’s; 
half tarief, voor vervuilende diesels (> 5 mgr/km) een toeslag van 15% MRB. 
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De auto (Bpm) 
 

 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). 
 

 2017:-2018: verhoging vaste voet van € 175 tot € 350 en verlaging CO2-
afhankelijke deel. Gelijktrekking hybride auto’s met conventionele auto’s. 
Verlaging BPM met 12% tot 2020. 
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Pensioen eigen beheer (DGA); aanpassing 2015 
 
 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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Dichten emigratielek inkomstenbelasting  Box 2(AB-heffing) 
 
Nu: 
 Conserverende aanslag (CA) bij emigratie; 
 Heffing bij dividend boven 90% van het kapitaal; 
 CA vervalt 10 jaar na emigratie (kwijtschelding). 
 
Voorstel 2016: 
 Heffing in alle gevallen van winstuitdeling; 
 CA blijft na 10 jaar in stand (AB-claim vervalt niet). 
 
Let op: 
 voorstel gaat in met terugwerkende kracht naar 15 september 2015, alle nieuwe 

gevallen van emigratie vallen hieronder. 
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Integratie RDA en S&O afdrachtvermindering (WBSO) 
 
 WBSO: loonkosten / RDA: overige kosten en – uitgaven. 
 Extra fiscale aftrek Research en Development (RDA) wordt geïntegreerd in de 

WBSO. 
 Aftrek via de loonheffing. 
 Keuze forfait of werkelijke kosten wordt eenmalig. 
 Geen WBSO meer voor technische haalbaarheidsstudie. 
 Aftrek berekend over totaal WBSO en RDA-kosten. 
 Aanpassing tarieven; 1e schijf 32% (€ 350.000), 40% voor starters, 2e schijf 16%. 
 Vaste aftrek voor ZZP’ers; € 12.484 (>500 S&O uren) + startersaftrek € 6.245 voor 

inkomstenbelasting. 
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Werkkostenregeling (WKR) 
 
 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). 
 
2015: saldering vrije ruimte binnen concernverband (95% verbondenheid). 
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WKR 

 
 Intermediaire kosten; behoren voor rekening van de werkgever te komen. 

 
 Gerichte vrijstellingen / noodzakelijkheidcriterium 

- Reiskosten tot € 0,19 cent / km 
- Studiekosten 
- I-Pad etc.. 

 
 Nihil waarderingen voorzieningen op de werkplek (bv borrel). 

 
 Overige belaste werkkosten  

- Kerstpakketten, bedrijfsuitjes, fiets van de zaak, vakbondscontributie etc.. 
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WKR 
 
Gebruikelijkheidcriterium = vrije ruimte 
 
Alle aanwijzingen binnen vrije ruimte moeten gebruikelijk zijn: afwijking van max. 
30% bij gelijke gevallen. 
 
Noodzakelijkheidscriterium  = 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 
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WKR 
 
Overige aandachtspunten 
 
Bonus: loon in geld > aanwijzen > mag dat? 
Richtlijn belastingdienst: maximaal € 2.400 per persoon per jaar. 
 
Aanwijzen; moet blijken uit de administratie > vastleggen in personeelsreglement / 
(individueel) per mail.  
Niet aanwijzen én niet verlonen = volledig belast. 
Correctie in lopende jaar wel mogelijk. 
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WKR: vaste kostenvergoedingen 
 
Vaste kostenvergoeding splitsen in: 
 intermediaire kosten; 
 gerichte vrijstellingen; 
 belast (eindheffings)loon (voor zover boven vrije ruimte). 

 
Alleen zinvol als hier een kostenonderzoek aan vooraf is gegaan  
Kostenonderzoek = 3 maanden lang kosten per functiegroep bijhouden 
Anders totale vaste kostenvergoeding (eindheffings-)loon. 
 
Per 1 januari 2016; Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS):  
 geen ongespecificeerde kostenvergoedingen meer op de loonstrook; 
 Noem het ‘vergoeding WKR’. 
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Besluit Regeling aanwijzing DGA 
 

Per 1 januari 2016; nieuw besluit aanwijzing DGA 
 
Hieruit blijkt welke statutair bestuurder tevens aandeelhouder niet verplicht  
verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. 
 
De DGA is niet verzekerd als hij: 
 
 al dan niet samen met zijn echtgenoot houder is van een zodanig aantal aandelen dat hij (al dan niet samen met zijn 

echtgenoot) volgens de statuten van de vennootschap over zijn ontslag kan besluiten. 
 samen met bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad (al dan niet samen met zijn echtgenoot) houder is van 

aandelen die ten minste twee-derde van de stemmen vertegenwoordigen zodat hij over zijn ontslag kan besluiten. 
 een zodanige zeggenschap heeft door tussenkomst van een of meer rechtspersonen waarvan hij bestuurder is en door 

tussenkomst van vennootschappen waarvan hij aandelen houdt, dat hij hierdoor over zijn ontslag kan besluiten. 
 behoort tot een groep van bestuurders die samen alle aandelen van de vennootschap bezitten en alle aandeelhouders 

een (nagenoeg) gelijk deel van de vennootschap vertegenwoordigen (nevengeschiktheid). 
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Overige wijzigingen 2016: 
 
 Geen aftrek kinderalimentatieverplichtingen in box 3. 
 Kinderopvangtoeslag gaat omhoog  (0,58%). 
 Kindgebonden budget omhoog  (2e kind € 33, 3e kind € 100,  
      4e kind € 177). 

 
 

 Ook aftrek monumentenpanden voor buitenlandse onroerende zaken. 
 Bijdrage Zorgverzekeringwet van 4,85% naar 5,5%. 
 Zorgtoeslag licht omhoog. 
 Minimumwaarderingsregel (betaalde premies) bij afkoop lijfrente afgeschaft; 

waarde economische verkeer.  
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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? 

32 



Fiscale tips 2015 

In onze ‘special’ zijn totaal 71 tips opgenomen,  
een aantal behandel ik hier: 
 
 Verlaag vermogen box 3 

 
 Vraag teveel betaalde belasting over afkoop lijfrente terug 

 
 Verdamping verrekenbaar bedrijfsverlies 

 
 Aanschaf milieuvriendelijke auto 

 
 Voorkom hoge belastingrente 
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Verlaag het (belaste) vermogen in box 3 
 
 Door laag rendement vermogen nu onevenredig zwaar belast, ook na 2015. 
 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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Afkoop lijfrente 
 
 Vanaf 2016 over waarde economisch verkeer, geen minimumwaarderingsregel 

meer. 
 

Let wel op : mogelijk revisierente verschuldigd! 
 
 Afkoop in eerdere jaren mogelijk over te hoge bedragen.  
 
Tot eind 2015 nog mogelijk belasting terug te vragen tot en met 2010 (vijf jaar). 
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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 2006 dat nog niet verrekend is verdampt dit jaar (2015). 
 
Oplossingen: 
 Realiseren boekwinst op activa (verkoop); 
 Herwaardering (stelselwijziging); 
 Inbreng winstgevende activiteiten; 
 Afbouw fiscale voorzieningen. 
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Aanschaf Auto 
 
 Milieuvriendelijke auto (CO2 < 50 gr):  nog 7% bijtelling tot 2016 (daarna 15%); 

 
 Milieuvriendelijke auto (C02  > 51-82 gr); 14% tot 2016, daarna 21%. 

 
 Auto met CO2 > 107 tot 110: 20% tot 2016, 2016; 25%, vanaf 2017 naar 22%. 

 
 Auto met CO2 > 110; nu 25% na 2017 22%. 
 
Percentages gelden vanaf aankoop 60 maanden! 
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Voorkom hoge belastingrente 
 

 

 De Belastingdienst berekent rente vanaf 1 juli na afloop van het belastingjaar.  
 

 De belastingrente bedraagt momenteel voor de vennootschapsbelasting 8,05%.  
 

 De belastingrente voor de inkomstenbelasting 4%. 
 

 Geen rentevergoeding over te hoge voorlopige aanslagen. 
 

 Voorkom deze hoge rente en zorg dat uw voorlopige aanslag overeenstemt met 
de werkelijkheid en vraagt deze tijdig aan. 
 

 (voor 2015 wordt de rente berekend vanaf 1 juli 2016). 
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Vragen? 
 
 
 
Mailen mag ook: 
b.bogie@smitsvandenbroek.nl 
 
 
Alle tips nalezen op: 
www.smitsvandenbroek.nl 
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