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Uw belastingaangifte voor het jaar 2017
U betaalt belasting over uw belastbaar inkomen. Dit zijn uw inkomsten min de aftrekposten en fiscale regelingen, zoals bedrijfskosten en
afschrijvingen.
Als ondernemer kunt u gebruikmaken van aftrekposten en fiscale regelingen. U trekt dan bij uw aangifte een bedrag af van uw winst. U
betaalt dan minder belasting.
Bekijk samen met uw adviseur de volgende mogelijkheden:
• Ondernemersaftrek: een bedrag dat u aftrekt van uw winst, zodat u minder belasting betaalt
• Startersregelingen: extra belastingvoordeel voor starters
• Bedrijfskosten: wat zijn bedrijfskosten en welke zijn aftrekbaar
• Afschrijvingen: kosten van bedrijfsmiddelen aftrekken
• Bedrijfsruimte: aftrek van kosten voor uw bedrijfsruimte
• Mkb-winstvrijstelling: winstaftrek voor ondernemers
• Milieu-investeringsregelingen: belastingvoordeel met uw (milieu-)investeringen
• Btw-regelingen: kleineondernemersregeling, margeregeling en reisbureauregeling
• Fiscale reserves: uitstel van belasting betalen door reserveringen

Afgifte btw-nummer duurt langer dan normaal
Als u zich aanmeldt als nieuwe ondernemer, krijgt u normaal gesproken binnen 5 werkdagen een brief met uw btw-nummer van de
Belastingdienst. Op dit moment duurt dat langer. U krijgt hiermee te maken als u zich hebt aangemeld met het formulier 'Opgaaf
zonnepaneelhouders' of het formulier 'Opgaaf startende onderneming', of als u zich hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
In januari 2018 heeft de Belastingdienst extra veel formulieren 'Opgaaf zonnepaneelhouders' ontvangen. Dit is het gevolg van een
uitspraak van de Hoge Raad op 15 december 2017. Het lukt de Belastingdienst nu niet binnen de normale termijn van 5 werkdagen te
reageren. Daardoor zal iedereen die zich aanmeldt als ondernemer, langer moeten wachten op een bericht van de Belastingdienst.

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020
De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent
dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is
van een dienstbetrekking.
Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen.

Korting van 25% bij afkoop pensioen in eigen beheer in 2018
Sinds 1 juli 2017 mag u als dga geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen. U kunt er voor kiezen om het in eigen beheer
verzekerde pensioen af te kopen. In 2018 geldt een afkoopkorting van 25%. Bij afkoop in 2018 mag u de korting van 25% toepassen op de
fiscale balanswaarde van het pensioen op 31 december 2015. Over de waardeaangroei over de periode 31 december 2015 tot het
moment van de afkoop geldt geen korting.
Bij afkopen wordt de gehele fiscale balanswaarde minus de korting op het moment van de afkoop ineens belast
als loon uit vroegere dienstbetrekking. Afkopen kan nog in 2018 en 2019. Bij afkoop in 2019 is de korting 19,5%.
Let op!
De korting van 34,5% was alleen van toepassing bij afkoop van het pensioen eigen beheer in 2017.

2018/2017
2018

2017

20.142

19.982

Bovengrens 2e schijf box 1 geboren op / na 1-1-1946

33.994

33.791

Bovengrens 2e schijf box 1 geboren voor 1-1-1946

34.404

34.130

Bovengrens 3e schijf box 1

68.507

67.072

Bovengrens 1e schijf box 1

Belastingtarief 1e schijf box 1

8,90%

8,90%

Belastingtarief 2e schijf box 1

13,20%

13,15%

Belastingtarief 3e schijf box 1

40,85%

40,80%

Belastingtarief 4e schijf box 1

51,95%

52,00%

Aftrekpercentage hypotheekrenteaftrek

49,50%

50,00%

Tarief AOW - premie

17,90%

17,90%

9,65%

9,65%

Tarief AWBZ/WLZ - premie
Tarief ANW - premie

0,10%

0,10%

Gecombineerd tarief 1e schijf

36,55%

36,55%

idem boven AOW-leeftijd eerste schijf

18,65%

18,65%

Gecombineerd tarief 2e schijf

40,85%

40,80%

idem boven AOW-leeftijd tweede schijf

22,95%

22,90%

Tarief box 2

25,00%

25,00%

Tarief box 3

30,00%

30,00%

Drempel schulden per volwassene box 3

3.000

3.000

Heffingsvrij vermogen box 3

30.000

25.000

Bovengrens grondslag 1e schijf box 3

70.800

75.000

Bovengrens grondslag 2e schijf box 3

978.000

975.000

Forfaitair rendement 1e schijf box 3

2,02%

2,87%

Forfaitair rendement 2e schijf box 3

4,33%

4,60%

Forfaitair rendement 3e schijf box 3

5,38%

5,39%

15,00%

15,00%

Dividendbelasting (voorheffing IB)

Bijleenregeling eigen woning
Omdat de laatste jaren veel woningen van eigenaar zijn gewisseld, verdient de bijleenregeling eigen woning extra aandacht. De
bijleenregeling eigen woning is van toepassing in de situatie waarin een eigen woning wordt verkocht met een hogere waarde dan de
eigen woningschuld. Dit betekent dat geld overblijft na de aflossing van de eigenwoningschuld, ook wel de eigenwoningreserve genoemd.

Als u binnen een periode van 3 jaar opnieuw een eigen woning verwerft, kunt u niet de volledige eigenwoningrente aftrekken. De rente
die u maximaal kunt aftrekken is de aankoopprijs van de nieuwe eigen woning minus de eigenwoningreserve.

Gemeenten heffen € 9,7 miljard in 2018
Gemeenten verwachten in 2018 € 9,7 miljard aan gemeentelijke heffingen te innen. Dit is 2,5 procent meer dan in 2017. De
onroerendezaakbelasting (OZB) levert alle 380 gemeenten dit jaar naar verwachting € 4 miljard op. Dat meldt het CBS op basis van de
gemeentelijke begrotingen voor 2018. De OZB, de rioolheffing en de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing zijn de belangrijkste
gemeentelijke heffingen. Samen zijn ze met ruim € 7,3 miljard goed voor 75 procent van alle heffingen.
De opbrengst van de OZB stijgt dit jaar met 2,5 procent naar € 4 miljard. De OZB betreft niet alleen de belasting op woningen, maar ook
die op niet-woningen, zoals bedrijfspanden. Iets meer dan de helft van de OZB wordt geïnd op woningen. De vier grote steden Rotterdam
(€ 242 miljoen), Amsterdam (€ 167 miljoen), Utrecht (€ 98 miljoen) en Den Haag (€ 86 miljoen) hebben de hoogste opbrengsten uit de
OZB begroot. Gemiddeld maakt de OZB voor gemeenten 40,7 procent uit van de totale heffingen.
De begrote opbrengst van de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing daalt dit jaar met 0,2 procent tot iets meer dan € 1,7 miljard.

Heffingsvrij vermogen box 3 in 2018
Spaarders en beleggers gaan in 2018 minder belasting betalen. Allereerst wordt met ingang van dit jaar het heffingsvrije vermogen in box
3 verhoogd van 25.000 euro naar 30.000 euro. Voor fiscale partners geldt een gezamenlijk heffingsvrij vermogen van 60.000 euro, dit was
50.000 euro.
Ook wordt meer rekening gehouden met de huidige lage spaarrente. De heffing in box 3 zal met ingang van dit jaar dichter aansluiten bij
het gemiddelde werkelijke rendement. Voor het belastingjaar 2018 wordt daarbij uitgegaan van de gemiddelde spaarrente van juli 2016
t/m juni 2017.

Heffingskortingen
Bedragen heffingskortingen
heffingskorting

jonger dan AOW-leeftijd

AOW-leeftijd en ouder

2018

2017

2018

2017

Maximale algemene heffingskorting lagere inkomens

€ 2.265

€ 2.254

€ 1.157

€ 1.151

Maximale arbeidskorting lagere inkomens

€ 3.249

€ 3.223

€ 1.659

€ 1.645

€ 1.431

€ 1.419

€ 1.418

€ 1.292

€ 72

€ 71

€ 423

€ 438

0,7%*

0,7%*

Maximale werkbonus
Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting
Jonggehandicaptenkorting

Vervallen in 2018

€ 1.119

€ 2.801

€ 2.778

€ 728

€ 722

Ouderenkorting
Ouderenkorting bij een inkomen boven € 36.346 (€ 36.057)
Alleenstaande ouderenkorting
Korting groene beleggingen

0,7%*

0,7%*

Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname tot 2012)

€ 212

€ 210

* van de vrijstelling in box 3
Algemene heffingskorting
Tot en met een belastbaar inkomen van € 20.142 uit werk en woning bedraagt de algemene heffingskorting € 2.265. Boven een inkomen
van € 20.142 wordt de algemene heffingskorting lager naarmate het belastbare inkomen uit werk en woning stijgt.
Het maximumbedrag van € 2.265 wordt verlaagd met 4,683% van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat meer
bedraagt dan € 20.142. De algemene heffingskorting kan uiteindelijk afbouwen tot nihil.
De uitbetaalbaarheid van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt afgebouwd in 15 jaar tijd met 6,67% per
jaar. De afbouw is gestart in 2009. Dit betekent dat er in 2018 ten hoogste 33,33% van de algemene heffingskorting wordt uitbetaald aan
de minstverdienende partner. Deze afbouw geldt niet voor de belastingplichtige die geboren is voor 1 januari 1963.
Arbeidskorting
Voor arbeidsinkomens boven de € 33.112 wordt de arbeidskorting afgebouwd*1 tot nihil. Het maximumbedrag van € 3.249 wordt
verlaagd met 3,6% van het arbeidsinkomen boven de € 33.112.
*1 De afbouw bedraagt 3,6% (3,6%) van het deel van het arbeidsinkomen dat hoger is dan het beginpunt van de afbouw.

Werkbonus
De werkbonus wordt sinds 1 januari 2015 uitgefaseerd en zal per 2018 geheel afgeschaft zijn.
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Het basisbedrag van deze heffingskorting is € 1.052 indien met werken een arbeidsinkomen van minimaal € 4.934 wordt verdiend of
indien er recht bestaat op de zelfstandigenaftrek. Voor elke euro die meer wordt verdiend dan € 4.934 loopt de inkomensafhankelijke
combinatiekorting met 6,159% op tot maximaal € 2.801.
Levensloopverlofkorting
De levensloopregeling is afgeschaft per 1 januari 2012. De levensloopverlofkorting is daardoor ook vervallen. De in het verleden
opgebouwde levensloopverlofkorting blijft intact voor deelnemers die op 31 december 2011 een saldo van € 3.000 of meer op hun
levensloopregeling hadden staan.
De levensloopverlofkorting is gelijk aan het bedrag van het opgenomen levenslooptegoed, maar ten hoogste € 212 per vóór 1 januari
2012 gelegen jaar waarin is gestort in de levensloopregeling. Bedragen aan levensloopverlofkorting die tot en met 2017 al zijn genoten
worden in mindering gebracht.

Mag ik mijn hypotheekrente altijd aftrekken?
Niet altijd. Het hangt af van uw hypotheek
U hebt op of na 1 januari 2013 voor de 1e keer een hypotheek of lening afgesloten
Dan moet u aan deze 3 voorwaarden voldoen:
• U gebruikt de hypotheek of lening voor het kopen van een eigen woning of voor het verbouwen of onderhouden daarvan. Of voor de
afkoop van rechten van erfpacht.
• U moet de hypotheek of lening binnen 30 jaar aflossen. Hebt u een annuïtaire of lineaire hypotheek? Dan voldoet u vanzelf aan deze
voorwaarde.
• U lost elk jaar een minimumbedrag af. Dit bedrag staat in uw hypotheek- of leenovereenkomst.
U had al een hypotheek of lening - en die hebt u op of na 1 januari 2013 verhoogd
Dan moet u aan deze 3 voorwaarden voldoen:
• U gebruikt de hypotheek of lening voor het kopen van een eigen woning of voor het verbouwen of onderhouden daarvan. Of voor de
afkoop van rechten van erfpacht.
• U moet de hypotheek of lening binnen 30 jaar aflossen. Hebt u een annuïtaire of lineaire hypotheek? Dan voldoet u vanzelf aan deze
voorwaarde.
• U lost elk jaar een minimumbedrag af. Dit bedrag staat in uw hypotheek- of leenovereenkomst. Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan
mag u ook rente aftrekken over het bedrag waarmee uw hypotheek of lening is verhoogd.
U hebt de hypotheek of lening vóór 1 januari 2013 afgesloten - en daarna niet meer verhoogd
Dan moet u aan deze voorwaarde voldoen:
• U hebt de hypotheek of lening gebruikt voor het kopen van een eigen woning of voor het verbouwen of onderhouden daarvan. Of voor
de afkoop van rechten van erfpacht.

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning
In 2018 wordt het tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in de vierde belastingschijf kunnen worden
afgetrokken met 2,45%-punt verlaagd ten opzichte van het tarief van de vierde schijf. In 2018 bedraagt het tarief voor de aftrekbare
kosten met betrekking tot een eigen woning daarom 49,5% voor zover de aftrek plaats zou vinden tegen het tarief van de vierde schijf.

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.
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