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Accountants & Belastingadviseurs

 Van de redactie
Hoe verder na Prinsjesdag
Met het pakket Belastingplan 2018, zijn de fiscale plannen voor het 
komende jaar bekend. De conclusie is dat het demissionaire kabinet 
geen grote wijzigingen voorstelt. Een aantal maatregelen is echter 
vorig jaar of in de loop van dit jaar reeds aangenomen. Wij hebben 
een aantal belangrijke wijzigingen in deze nieuwsbrief voor u op een 
rij gezet.

Tevens komt wederom de uitfasering van het Pensioen in Eigen 
Beheer (PEB) langs. O.a. het instemmingsvereiste van de partner bij 
afkoop van het PEB en de gevolgen voor de BOR door afschaffing 
van het PEB wordt besproken. Verder zijn er belangrijke wijzigingen 
in de Arbowetgeving reeds van de zomer ingegaan en komen er nog 
wijzigingen aan in het huwelijksvermogensrecht vanaf 2018. Het is 
voor ondernemers en in het bijzonder voor een ondernemer in de 
inkomstenbelasting met een eenmanszaak of vof, van groot belang 
dat bij trouwen vanaf 2018 alle afspraken en de vermogenssituatie in 
huwelijksvoorwaarden worden overeengekomen. 

Tot slot een interessante mogelijkheid om (deels) btw terug te 
vragen als u bij aankoop van een nieuwe vakantiewoning btw betaalt 
en u de vakantiewoning als btw-ondernemer gaat verhuren. 
Kortom, er is voldoende om de laatste maanden van het jaar nog 
even aandacht aan te besteden. Onze adviseurs zijn u graag van 
dienst wanneer u vragen heeft.
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Belangrijke wijzigingen in 
de Arbowet per 1 juli 2017

Zonder instemming geen 
afkoop of omzetting 
pensioen in eigen beheer

Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Werkgevers en werk-
nemers worden meer betrokken bij de arbodienstverlening, 
de preventie in de onderneming en de randvoorwaarden 
voor het handelen van de bedrijfsarts. De belangrijkste 
wijzigingen hebben we voor u op een rij gezet. 

 Directe toegang
Elke werknemer moet bij de bedrijfsarts terechtkunnen.  
Daarom geldt vanaf 1 juli 2017 directe toegang tot een 
open spreekuur bij de bedrijfsarts. Ook krijgt iedere werk-
nemer recht op een second opinion van een andere 
bedrijfsarts op kosten van de werkgever. De bedrijfsarts 
krijgt bovendien het recht om elke werkplek te bezoeken 
en zijn adviesrol wordt verduidelijkt. De bedrijfsarts 
werkt nauw samen met de preventiemedewerker en de 
OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende 
werknemers en krijgt meer adviserende taken.

 Basiscontract arbodienstverlening
Er gaan minimumeisen gelden voor het basiscontract 
met een arbodienst. Nu is er nog een grote diversiteit aan 
contracten tussen arbodienstverleners en werkgevers, 
met als gevolg onvolledige contracten of contracten met 
weinig voorzieningen. Dat kan weer leiden tot ontoereikende 
arbozorg.

Het basiscontract biedt voor alle betrokken partijen duidelijk-
heid en daardoor meer bescherming aan werknemers. 
Voor de werkgever is het duidelijk bij welke taken hij zich 
in ieder geval moet laten ondersteunen, bedrijfsartsen en 
arbodienstverleners kunnen op professionele wijze hun werk 
doen en er is meer aandacht voor preventie en de kwaliteit van 
de arbodienstverlening. 

 Sterkere positie preventiemedewerker
De OR krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de 
preventiemedewerker en diens positie in de organisatie. De 
preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol, namelijk het 
adviseren aan en samenwerken met arbodienstverleners en 
de bedrijfsarts.

 Handhaving en toezicht
De Inspectie SZW krijgt ruimere sanctiemogelijkheden. Zo 
gaat de Inspectie handhaven op de aanwezigheid van het 
basiscontract. Ook zijn er meer mogelijkheden om sancties 
op te leggen aan werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen 
als de regels niet worden nageleefd.

 Overgangsperiode
De nieuwe Arbowetregels gelden per 1 juli 2017. Er is een 
overgangsperiode van één jaar. Werkgevers en arbodienst-
verleners hebben tot uiterlijk 1 juli 2018 de tijd om de 
bestaande contracten en dienstverlening aan te passen aan 
de nieuwe regels.

Wie is de instemmingsgerechtigde partner als u besluit uw 
pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een 
oudedagsverplichting? De Belastingdienst heeft hier recent 
meer duidelijkheid over gegeven.

 Instemming vereist
Bent u van plan om uw pensioen in eigen beheer af te kopen 
of om te zetten in een oudedagsverplichting? Dit kan alleen 
als uw partner hiermee instemt. Die instemming moet blijken 
uit het mede ondertekenen van het informatieformulier 
waarmee u binnen één maand na het tijdstip van omzetting of 
afkoop de Belastingdienst hiervan op de hoogte stelt. 

 Instemmingsgerechtigde partner
Voor de Belastingdienst is de partner die moet instemmen 
met het prijsgeven, afkopen of omzetten van de in eigen 
beheer verzekerde pensioenaanspraak:
●	 de echtgenoot van de dga;
●	 de geregistreerde partner van de dga;
●	 de niet-geregistreerde partner die voldoet aan de
 definitie van partner in de tussen de dga en zijn
 bv gesloten pensioenovereenkomst, mits deze recht
 heeft op (een deel van) de inde in eigen beheer verzekerde  
 pensioenaanspraak.
 
Ook een eventuele ex-partner kan kwalificeren als 
instemmingsgerechtigde partner. Dat is het geval als deze 
ex-partner nog steeds recht heeft op een deel van de 
pensioenaanspraak. In dat geval moet ook de ex-partner het 
informatieformulier ondertekenen.

L E T  O P
Het informatieformulier moet per (ex-)partner worden in-
gevuld.

L E T  O P
Kan of wil de (ex-)partner het informatieformulier niet 
ondertekenen, dan blijft uw pensioenverplichting premievrij 
op de balans van de bv staan. Afkoop of omzetting is in dat 
geval niet mogelijk. Doet u dit zonder akkoord toch, dan 
beschouwt de Belastingdienst uw pensioenaanspraak als 
‘onzuiver’, waardoor u loonbelasting moet betalen over de 
commerciële waarde van de gehele pensioenaanspraak en 
ook nog eens 20% revisierente bent verschuldigd.



3

Let op de veranderingen in het nieuwe huwelijksvermo-
gensrecht. Je trouwt straks niet meer automatisch in alge-
hele gemeenschap van goederen. Op 1 januari 2018 treedt 
een wetswijziging in werking betreffende de beperking 
gemeenschap en geldt alleen voor huwelijken die gesloten 
worden na die datum. Wat gaat er veranderen en wat bete-
kent dit voor u als ondernemer? 

De gemeenschap van goederen omvat alle goederen en 
schulden die echtgenoten voor het huwelijk gezamenlijk al 
hadden en alle goederen en schulden die de echtgenoten 
vanaf de aanvang van de gemeenschap tot aan de ontbinding 
van de gemeenschap verkrijgen of maken, met uitzondering 
van hetgeen ontvangen is in het kader van een erfenis of 
schenking.

 Nu: uitsluitingsclausule
Op dit moment is dit alleen het geval indien een 
uitsluitingsclausule is opgenomen in het testament of bij de 
schenking, waarbij de erflater of de schenker bepaalt dat een 
erfenis of schenking buiten de gemeenschap van goederen 
valt.

 Straks: insluitingsclausule
Onder de nieuwe wetgeving zal een insluitingsclausule of 
gemeenschapsclausule gebruikt kunnen worden. Deze 
clausule zorgt ervoor dat de gift of erfenis juist wel in de 
gemeenschap valt, indien de schenker of erflater dat wenst.

Ondernemingsvermogen
Voorhuwelijks ondernemingsvermogen valt niet in de 
gemeenschap. Wel geldt dat een redelijke vergoeding voor 
kennis, vaardigheden en arbeid voldaan dient te worden aan 
de gemeenschap, voor zover een dergelijke vergoeding niet 
al op andere wijze ten bate van de echtgenoten komt of is 
gekomen. Volgens de parlementaire geschiedenis kan dit 
vergoedingsrecht worden vastgesteld aan de hand van de 
toegenomen waarde van het privévermogen. Dit vereist 
een nauwkeurige administratie van het privévermogen van 
echtgenoten. Het is derhalve verstandig om de waarde van 

de voorhuwelijkse onderneming goed te doen vaststellen 
en hierbij op te nemen op basis van welke grondslag dit is 
gebeurd. Aan het einde van het huwelijk zal dit wederom 
moeten gebeuren.

 Totaalwinst van de onderneming
Wilt u als ondernemer een huwelijk aangaan, dan is het 
verstandig dat uw accountant de gerealiseerde totaalwinst 
van de onderneming vaststelt op het moment van het 
aanvangen van de gemeenschap.

 
Gevolgen voor schulden
De nieuwe wetgeving leidt tot slot tot een beperking van de 
positie van schuldeisers. Zo kunnen de goederen van een 
echtgenoot niet worden uitgewonnen indien hij goederen uit 
de gemeenschap aanwijst, die voldoende verhaal bieden om 
gemeenschapsschulden mee te voldoen. Daarnaast geldt 
dat de verhaalsmogelijkheden voor privéschuldeisers op de 
gemeenschap worden beperkt. Verder geldt er een beperkte 
draagplichtregeling in de situatie dat er meer schulden dan 
baten zijn bij de ontbinding van de gemeenschap. Wanneer de 
goederen van de gemeenschap niet toereikend zijn, worden 
deze in beginsel gedragen door beide echtgenoten voor een 
gelijk deel. Ten slotte gelden er geen strengere bewijsregels 
meer voor het bewijzen van privé-eigendom door de 
echtgenoot van een failliet.

Heeft u vragen over het nieuwe huwelijksvermogensrecht, 
bent u van plan om na 1 januari 2018 in het huwelijksbootje te 
stappen? Laat u tijdig adviseren en informeren wat dit voor u 
betekent.

L E T  O P
Vanaf 1 januari 2018 moet u met een insluitingsclausule 
regelen dat een gift of erfenis juist in de gemeenschap valt.

L E T  O P
Het is voor ondernemers en in het bijzonder voor 
een ondernemer met een eenmanszaak van groot 
belang dat alle afspraken en de vermogenssituatie in 
huwelijksvoorwaarden worden overeengekomen.

T I P
Leg het vermogen van de onderneming en het 
privévermogen van u en uw partner voor het huwelijk 
nauwkeurig vast.

Trouwen na 1 januari 2018? 



54

                          Enkele belangrijke w ijzigingen voor 2018
De nieuwe Prinsjesdag belastingplannen voor 2018 zijn nu bekend. De conclusie is dat het demissionaire kabinet geen grote wijzigingen voorstelt.

Een aantal maatregelen is echter vorig jaar of in de loop van dit jaar al aangenomen. Enkele belangrijke wijzigingen voor 2018 zetten we voor u op een rij. 

1. Tarief vennootschaps- 
 belastingomlaag.
Vanaf 2018 is uw bv minder vennoot-
schapsbelasting verschuldigd. De eerste 
schijf wordt dan verlengd. Nu betaalt uw 
bv over de eerste € 200.000 winst 20% 
belasting. Per 2018 wordt dit € 250.000, 
in 2020 € 300.000 en in 2021 € 350.000. 

3.  Minimumloon voor 
 opdrachtnemers  
Het wettelijk minimumloon dat voor 
werknemers geldt, geldt vanaf volgend 
jaar ook voor opdrachtnemers die tegen 
beloning arbeid verrichten op basis van 
een overeenkomst van opdracht. Daar 
blijft het waarschijnlijk niet bij. Er zijn 
plannen om het wettelijk minimumloon 
ook uit te breiden naar andere overeen-
komsten, zoals een aanneem-, uitgeef-, 
of vervoersovereenkomst. 

4.  Loonkostenvoordeel
Met ingang van 2018 worden er vier 
loonkostenvoordelen (LKV’s) voor werk-
gevers ingevoerd. Dit zijn tegemoetko-
mingen wanneer u een uitkeringsgerech-
tigde oudere in dienst neemt of iemand 
met een arbeidsbeperking. In uw aangif-
te loonheffingen kunt u, mits voldaan aan 
de voorwaarden, een verzoek doen voor 
de volgende tegemoetkomingen:
●	 LKV oudere werknemer 
●	 LKV arbeidsgehandicapte werknemer 
●	 LKV doelgroep banenafspraak en  
 scholingsbelemmerden 
●	 LKV herplaatsen arbeids- 
 gehandicapte werknemer

De loonkostenvoordelen vervangen de 
premiekorting oudere werknemer en 
de premiekorting arbeidsgehandicapte 
werknemer. De premiekorting jongere 
werknemer wordt niet vervangen en 
vervalt dus definitief per 1 januari 2018.

5.  Pensioenleeftijd omhoog 
De pensioenrichtleeftijd gaat omhoog 
naar 68 jaar. Deze rekenleeftijd wordt 
gebruikt voor de berekening van de 
jaarlijkse maximaal toegestane fiscale 
pensioenopbouw. De AOW-gerechtigde 
leeftijd gaat in 2018 omhoog naar 66 jaar.

6.  Nieuwe regels stukloon 
 en meerwerk 
De regels voor het betalen van stukloon 
worden per 1 januari 2018 aangepast. 
Betalen op basis van stukloon blijft 
mogelijk, maar u moet wel minimaal het 
wettelijk minimumloon per daadwerke-
lijk gewerkt uur betalen. Ook de regels 
voor meerwerk veranderen. Verricht uw 
werknemer langer arbeid dan de normale 
arbeidsduur, dan hoort hij ook voor deze 
extra uren gemiddeld minstens het mini-
mumloon te verdienen. 

7. Aandelenoptieregeling voor  
 innovatieve start-up 
Vanaf 2018 is er een fiscaal gunstige 
aandelenoptieregeling voor werknemers 
van een innovatieve start-up. Onder 
bepaalde voorwaarden is 25% van het 
als loon in aanmerking te nemen bedrag 
bij uitoefening of vervreemding van de 
aandelenoptie vrijgesteld. De genoten 
vrijstelling bedraagt maximaal € 12.500 
(25% van € 50.000). Uw bedrijf kwalifi-
ceert als een innovatieve start-up als u 
op het moment van toekenning van het 
aandelenoptierecht beschikt over een 
S&O-verklaring voor starters.   

8. Minder energie- 
 investeringsaftrek
Het percentage van de Energie-inves-
teringsaftrek (EIA) gaat verder omlaag 
van 55% naar 54,5%. U komt voor de 
EIA in aanmerking als u investeert in een 
bedrijfsmiddel dat staat vermeld op de 
Energielijst. Het investeringsbedrag 
moet meer zijn dan €2.500 en u moet de 
investering binnen drie maanden na het 
aangaan van uw investeringsverplichting 
aanmelden bij RVO.nl.

9.  Aanpassing 
 verhuurderheffing
De verhuurderheffing wordt aangepast. 
U krijgt met deze heffing te maken als 
u meer dan tien huurwoningen bezit 
waarvan de maandelijkse huurprijs 
niet hoger is dan de huurtoeslaggrens 
(sociale huurwoningen). Die heffingsvrije 
voet van tien huurwoningen gaat in 2018 
naar vijftig huurwoningen. Verder wordt 
de in aanmerking te nemen waarde van 
de verhuurde woning voor de berekening 
van de verhuurderheffing gemaximeerd 
op € 250.000. Tevens vallen woningen die 
zijn aangewezen als rijksmonument niet 
meer onder de heffing.  

10. Beperking 
    hypotheekrenteaftrek
Tot slot wordt ook de aftrek van hypo-
theekrente weer verder beperkt. In 2018 
is de aftrek van de (hypotheek)rente die 
u betaalt voor uw eigen woning in de 4e 
belastingschijf (52%), beperkt tot 49,5%.

11. Tarieven inkomsten- 
    belastingen*
De gecombineerde tarieven in de 
inkomstenbelasting wijzigen nauwelijks. 
Voor Box 1 blijft het tarief voor 
belastingplichtigen onder de AOW-
leeftijd in de eerste schijf gelijk aan het 
huidige tarief van 36,55%.
Het tarief in de tweede schrijf gaat voor 
hen met 0,05% omhoog naar 40,85%. 
(Boven de AOW-leeftijd geldt in de 
eerste schijf 18,65% en in de tweede 
22,95%).
Het tarief in de 3e schijf gaat eveneens 
iets omhoog met 0,05% naar 40,85%. 
Voor de vierde schijf daalt het tarief 
enigszins naar 51,95%; dat is dit jaar nog 
52%. 
De derde schijf mag dan iets zijn 
verhoogd, hij eindigt in 2018 bij een 
inkomen van € 68.507. Dat is € 1.435 
hoger dan in 2017.

12. Btw geneesmiddelen naar  
    het hoge tarief* 
Als gevolg van een uitspraak van de Hoge 
Raad worden zonnebrandmiddelen en 
tandpasta beschouwd als geneesmiddel 
en daardoor vallen zij momenteel onder 
het lage btw-tarief van 6%. Aangezien 
dit een niet beoogd budgettair effect 
geeft, stelt het kabinet voor dat het lage 
tarief alleen van toepassing is als er een 
handelsvergunning is verleend zoals 
bedoeld in de Geneesmiddelenwet. Dit 
betekent dat, naast zonnebrandmidde-
len en tandpasta, ook andere producten 
tegen verkoudheid, acne, eczeem en
bijvoorbeeld keelpijn onder het hoge 
tarief van 21% zullen vallen.

13. Schenking bij aangaan 
    of wijzigen huwelijkse 
    voorwaarden*
Per 1 januari 2018 wijzigt het 
huwelijksvermogensrecht. De beperkte 
gemeenschap van goederen bij trouwen 
wordt dan de standaard. Dit betekent 
dat alle bezittingen en schulden van 
een partner die hij in zijn bezit had 
vóór het huwelijk in principe buiten de 
gemeenschap blijven.
In de nieuwe regeling mogen 
echtgenoten, dan wel partners, zonder 
gevolgen hun vermogens voor de 
schenkbelasting samenvoegen in 
de huwelijksgemeenschap of een 
verrekenbeding overeenkomen in 
(gewijzigde) huwelijkse voorwaarden. 
Zolang dit leidt tot een meer gelijke 
verdeling van het totale vermogen (met 
als grens fiftyfifty) is geen sprake van een 
schenking. 

Er zijn bijzondere situaties waarin wel 
schenkbelasting is verschuldigd:
1. Het aandeel van de minst 
 vermogende wordt door de   
 vermogensverschuiving hoger
 dan 50% van het totale vermogen.
2. Het aandeel van de meest   
 vermogende in het totale vermogen  
 neemt toe.

3. Het huwelijk of notarieel   
 amenlevingscontract wordt
 gesloten met als voornaamste   
 doel het ontsnappen aan schenk- en  
 erfbelasting.

14. Inkeerregeling*
De inkeerregeling wordt afgeschaft. Dit 
betekent dat voor in te dienen aangiften 
vanaf 1 januari 2018 altijd een boete volgt 
bij het opzettelijk te weinig afdragen van 
belasting.

15. Landbouwvrijstelling*
Met ingang van 1 januari 2018 wordt de 
btw-landbouwregeling met de invoering 
van de ‘Wet afschaffing van de btw-
landbouwregeling’ definitief afgeschaft. 
In deze wet is een overgangsrecht 
opgenomen, waardoor betaalde btw 
voor goederen aangeschaft vóór 1 
januari 2018, alsnog (deels) in aftrek kan 
worden gebracht. 

2.  Box 3
Ook in 2018 moet u gewoon belasting betalen over uw box 3-vermogen. 
De forfaitaire rendementspercentages van de drie vermogensschijven zijn nu al
bekend. Ervan uitgaande dat het heffingsvrije vermogen blijft staan op 
€ 25.000 per persoon, ziet box 3 er in 2018 als volgt uit:

    Vermogensschijf         Vermogen na aftrek heffingsvrij         Forfaitair rendements-   
                                        vermogen                                                            percentage  

  1             Minder of gelijk aan € 75.000                2,65% (2017: 2,87%) 
               Meer dan € 75.000 en minder
                                  of gelijk aan €  975.000                 
  3            Meer dan € 975.000                 5,38% (2017: 5,39%) 
 

  
2 4,52% (2017: 4,60%)

* L E T  O P
De laatste 5 voorstellen moeten 
nog worden geaccordeerd door de 
Tweede en Eerste Kamer en kunnen 
dus nog wijzigen.
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Wat gebeurt er met de BOR door afschaffing Pensioen 
in eigen beheer?

Het opbouwen van pensioen in eigen beheer is niet meer 
mogelijk. Stel dat er pensioen in eigen beheer in de bv zit, dan 
kan afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer 
direct gevolgen hebben voor de bedrijfsopvolgingsregeling.

De dga moet, nu pensioenopbouw in eigen beheer niet meer 
kan, kiezen uit drie mogelijkheden. Hij kan zijn bestaande 
pensioen laten staan, afkopen of omzetten in een oudedags-
verplichting.

 Gevolgen BOR
Wanneer de dga kiest voor omzetting in een oudedagsver-
plichting of afkopen van het pensioen in eigen beheer, heeft 
dat gevolgen voor de bedrijfsopvolgingsregeling. Hoe zit dat?

 Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
Bij het schenken of erven van aandelen zijn er, naast de uit-
stelfaciliteit voor de betaling van de belasting in 10 jaar, twee 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. 
1. de doorschuiving van de aanmerkelijkbelangclaim 
 (ab-claim) en 
2. de vrijstellingen voor de schenk- of erfbelasting.

Door deze twee bedrijfsopvolgingsfaciliteiten hoeft u over 
een bepaald bedrag geen belasting te betalen.

Bij de ab-claim is dat om te beginnen uitstel van belasting- 
heffing van 25% over de waarde van de aandelen minus de ver-
krijgingsprijs. Bij de vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting 

is een vrijstelling van 100% over de waarde van de verkrijging 
tot € 1 miljoen en een vrijstelling van 83% boven het miljoen.

Wat gebeurt er nu als het pensioen in eigen beheer wordt 
afgekocht of wordt omgezet in een oudedagsverplichting?

 Toename eigen vermogen
Door de afkoop van het pensioen verdwijnt de verplichting van 
de balans en stijgt het eigen vermogen. Dit komt doordat de 
fiscale waarde aanzienlijk lager is dan de commerciële waarde. 
Ditzelfde geldt bij de omzetting van het pensioen in een 
oudedagsvoorziening.

Op deze hogere waarde van de aandelen zijn de bedrijfs- 
opvolgingsfaciliteiten niet van toepassing, omdat het als 
beleggingsvermogen binnen de bv is aan te merken. De be-
drijfsopvolgingsfaciliteiten hebben namelijk alleen betrekking 
op ondernemingsvermogen. Houd u het pensioen in stand, 
dan heeft het geen directe gevolgen voor het eigen vermogen.

 Tot slot
Uw keuze in het kader van pensioen in eigen beheer kan directe 
fiscale gevolgen hebben voor andere beslissingen. Bent u 
voornemens aandelen te schenken, laat u dan goed adviseren.
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Wajong-uitkering heeft. De polis geldt na dertien 
weken ziekte ook voor de oudere werknemer, 
die langer dan 52 weken een WW-uitkering heeft 
gekregen en vanuit de WW bij u in dienst is gekomen. 
Als een werknemer met een dergelijke polis ziek 
wordt, kunt u bij het UWV voor deze werknemer een 
Ziektewetuitkering aanvragen. U kunt de uitkering 
dan verrekenen met het te betalen loon.

Opnieuw uitstel tot 2019 van 
Monumentenaftrek
Wederom goed nieuws voor particuliere eigenaren 
van monumentenpanden. De fiscale aftrek voor 
het onderhoud blijft ook in 2018 bestaan. Het 
plan om deze aftrekpost in de inkomstenbelasting 
te schrappen en te vervangen voor een 
subsidieregeling voor onderhoud, is wederom 
uitgesteld tot 1 januari 2019. 

Als eigenaar van een monumentenpand mag 
u bepaalde onderhoudskosten aan het pand in 
de inkomstenbelasting in aftrek brengen. Een 
monumentenpand is in dit geval een pand dat is 
ingeschreven in een Rijksmonumentenregister 
(of is aangewezen als beschermd monument) 
en voor u kwalificeert als eigen woning of als 
een bezitting in box 3. Van de kosten die u in alle 
redelijkheid maakt om het pand in bruikbare staat 
te houden of te herstellen, is 80% aftrekbaar. 
Achterstallig onderhoud valt hier ook onder, maar 
een verbetering, zoals een uitbreiding van het 
monumentenpand, niet. Ook eigenaarslasten en 
afschrijvingen zijn niet aftrekbaar.

Bij verhuur vakantiewoning mogelijk 
btw aanschaf terug
Ziet u op uw vakantiebestemming een leuke vakan-
tiewoning te koop? Overweegt u serieus de stap te 
zetten of is de deal al gesloten? Let dan op even-
tuele fiscale voordelen. Als u bij aankoop van een 
vakantiewoning btw betaalt en u de vakantiewo-
ning ook gaat verhuren, kunt u in sommige gevallen 
namelijk deze btw (deels) van de Belastingdienst 
terugkrijgen. 
De verhuur van de vakantiewoning moet dan wel 
zodanig zijn dat sprake is van exploitatie van een 
vermogensbestanddeel om er duurzaam opbreng-
sten uit te verkrijgen. Hiervan is volgens beleid 
van de Belastingdienst in ieder geval sprake als de 
vakantiewoning voor minimaal 140 dagen per jaar 
wordt verhuurd. Hoeveel btw u uiteindelijk kunt te-
rugvragen is afhankelijk van uw eigen gebruik. 

Leeftijd no-riskpolis verlaagd 
naar 56 jaar
Neemt u een oudere werkloze in dienst, dan 
komt u niet voor hoge kosten te staan als deze 
werknemer onverhoopt langdurig ziek wordt. Voor 
deze werknemer geldt namelijk een no-riskpolis. 
Het kabinet gaat de leeftijdsgrens hiervoor 
verlagen naar 56 jaar of ouder. De no-riskpolis geldt 
bijvoorbeeld voor de werknemer die bij aanvang 
van het dienstverband een WIA-, WAO-, WAZ- of >>>

Tips & Actualiteiten

Op 31 december 
van dit jaar loopt 
restschuldrekening eigen 
woning af
De restschuldregeling eigen woning, die vanaf 29 oktober 
2012 geldt, loopt definitief af op 31 december 2017. Een 
verlenging zit er niet in. 

 Restschuldregeling
Als de verkoopopbrengst van uw eigen woning onvoldoende 
is om uw eigenwoningschuld en de verkoopkosten te dekken, 
blijft u zitten met een restschuld. Als deze restschuld ontstaat 
in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 
2017 mag u de rente over deze restschuld gedurende vijftien 
jaar na ontstaan van de restschuld in aftrek brengen in box 1. 
Deze tijdelijke restschuldregeling zal niet worden verlengd. 
Verkoopt u dus op 1 januari 2018 of later uw woning en houdt u 
daarbij een restschuld over, dan heeft u voor deze schuld geen 
recht op renteaftrek.

L E T  O P
De tijdelijke restschuldregeling is in het leven geroepen als 
crisismaatregel om de doorstroming op de woningmarkt te 
bevorderen. Omdat die doorstroming inmiddels is hersteld, 
is er volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën geen 
reden om de restschuldregeling te verlengen.
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gelijke. Ook de Belastingdienst gebruikt 
MijnOverheid.nl. Geeft u aan de post van de 
Belastingdienst digitaal te willen ontvangen, 
dan krijgt u gedurende twee jaar de post zowel 
op papier in de brievenbus als digitaal via 
MijnOverheid. Na deze gewenningsperiode 
krijgt u het alleen nog digitaal. 

De Wet DBA opnieuw opgeschort
Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen nog lan-
ger de tijd om zich aan te passen aan de Wet 
DBA. De handhaving is namelijk verder opge-
schort tot in ieder geval 1 juli 2018. Deze op-
schorting betekent het volgende: tot in ieder 
geval 1 juli 2018 zal de Belastingdienst geen 
naheffingen, boetes of correctieverplichtin-
gen voor de loonheffingen opleggen als ach-
teraf wordt geconstateerd dat toch sprake is 
van een dienstbetrekking tussen zzp’er en 
opdrachtgever. Dit is alleen anders in geval 
van kwaadwillendheid. Dan heeft men met 
opzet een situatie van schijnzelfstandigheid 
gecreëerd, terwijl er gewoon een dienstbe-
trekking is. In die situatie zal de Belasting-
dienst wel handhaven. Wat er nu verder gaat 
gebeuren met het DBA-dossier is aan een 
nieuw kabinet. 

Wat als u (een deel van) een 
onderneming wordt geschonken?
Als een onderneming of een aanmerkelijk 
belang in een onderneming wordt geschon-
ken, bestaat onder voorwaarden recht op 
een vrijstelling van schenkbelasting. Ook 
mag u rekening houden met het feit dat over 
de reserves in de onderneming nog inkom-
stenbelasting betaald moet worden. De vrij-
stelling is van kracht bij schenking van een 
onderneming of aanmerkelijk belang. Tot 
een bedrag van € 1.063.479 is de schenking 
in 2017 volledig vrijgesteld. Is het bedrag van 
de schenking hoger, dan is van het meerdere 
83% vrijgesteld en dus 17% belast.
Let op: er gelden wel voorwaarden, waarvan 
de belangrijkste is dat het bedrijf minstens 
vijf jaar wordt voortgezet, dan wel de aande-
len van het aanmerkelijk belang ten minste 
vijf jaar in bezit worden gehouden. 

Bij de schenking mag men rekening houden 
met het feit dat over de reserves van het 
bedrijf te zijner tijd nog inkomstenbelasting 
betaald moet worden. Voor aandelen is dit 
bijvoorbeeld bepaald op 6,25% van de aan-
merkelijkbelangclaim. De toepassing moet 
naar rato geschieden over het vrijgestelde 
en het belaste deel van de schenking.

Voor informatie
AMSTERDAM
Postbus 53045
NL-1007 RA Amsterdam
T: +31 (0)20 570 02 00

HEEMSTEDE
Postbus 3054
NL-2001 DB Haarlem
T: +31 (0)23 516 06 20

info@horlings.nl
horlings.nl

Disclaimer
De inhoud van deze publicatie is 
bedoeld als algemene informatie 
en vormt geen advies en is ook 
niet bedoeld om enig recht of 
enige verplichting te creëren. 
Raadpleeg voor het nemen van 
beslissingen altijd uw adviseur. 
Ondanks dat deze publicatie met 
uiterste zorg is samengesteld 
aanvaarden uitgever, redactie, 
auteurs, noch het accountants- 
en belastingadvieskantoor of 
Nexia Nederland BV waar deze 
auteurs werkzaam zijn enige 
aansprakelijkheid voor eventuele 
onjuistheden, drukfouten, 
onvolledigheden of gevolgen 
(door handelen of nalaten) 
daarvan.

Redactie:
drs. Nikolajev Ligthart en 
mr. Alex Berkhout 
Redactiesecretariaat:
Mona Smit, Postbus 53045,
1007 RA Amsterdam

HORLINGS streeft ernaar het 
verbruik van papier zoveel 
mogelijk te reduceren. Onze 
nieuwsbrief versturen wij dan 
ook alleen digitaal. Mocht u 
onze nieuwsbrief digitaal willen 
ontvangen dan kunt u een e-mail 
sturen naar msmit@horlings.nl
o.v.v. Nieuwsbrief.

Mocht u naar aanleiding van de 
inhoud vragen hebben neemt u 
dan contact op met één van onze 
kantoren.

Voorbeeld
U koopt in 2017 een vakantiewoning voor 
€ 121.000 (inclusief btw). De vakantiewoning 
wordt in 2017 voor 70% verhuurd en voor 
30% door u zelf gebruikt. Van de aankoop-
btw bij aankoop (€ 21.000) kunt u in 2017 
€ 14.700 (70%) terugvragen bij de Belasting- 
dienst.

Mogelijkheid aftrek 
scholingsuitgaven blijft voorlopig 
gehandhaafd
De voorgenomen afschaffing van de fiscale 
aftrek van scholingsuitgaven is wederom 
uitgesteld. Deze aftrekpost zou mogelijk 
per 1 januari 2018 worden afgeschaft, maar 
dit wordt op z’n vroegst 1 januari 2019. 
Particulieren die een opleiding of studie voor 
een (toekomstig) beroep volgen waarvoor 
geen recht bestaat op studiefinanciering, 
kunnen de kosten hiervan in de aangifte 
inkomstenbelasting in aftrek brengen als 
scholingsuitgaven. Niet alle studiekosten zijn 
aftrekbaar. Niet-aftrekbaar zijn bijvoorbeeld 
reis- en verblijfkosten en de kosten van 
computerapparatuur, zoals een tablet of een 
notebook. Bovendien geldt er een drempel 
van € 250 en kan er maximaal € 15.000 aan 
studiekosten en andere scholingsuitgaven in 
aftrek worden gebracht indien de studie wordt 
gevolgd buiten de standaardstudieperiode. 
Een eventuele vergoeding van de werkgever 
komt in mindering op de aftrekbare 
studiekosten. In plaats van de fiscale 
aftrek van scholingsuitgaven komt er op 
termijn een nieuwe regeling in de vorm van 
scholingsvouchers. Deze regeling moet nog 
verder worden uitgewerkt.

MijnOverheid’ is niet vrijblijvend
Als u gebruik maakt van de digitale berichten-
box van MijnOverheid, heeft dit rechtskracht, 
zo oordeelde de rechter. Vergeet dus niet 
berichten in uw box tijdig te lezen, anders 
kunt u onverwacht in de problemen komen.

In MijnOverheid vind u een berichtenbox met 
uw digitale post. Ook vindt u er een onderdeel 
met ‘lopende zaken’, waarin u bijvoorbeeld 
kunt bijhouden hoe ver een aanvraag voor 
een vergunning is gevorderd. Daarnaast is er 
een onderdeel dat betrekking heeft op al uw 
persoonlijke informatie, zoals NAW-gegevens, 
pensioenopbouw, uitkeringsrechten en der-

L E T  O P
Meld u eerst aan bij de Belastingdienst als 
ondernemer voor de btw, anders kunt u de 
btw niet terugvragen. Inschrijven als on-
dernemer bij het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel is niet nodig.




