
VOOR DGA’S, ONDERNEMERS EN 
ONDERNEMINGEN

Inkomstenbelasting

Tarief eerste belastingschijf minder verhoogd
In het Belastingplan 2014 was aangekondigd, dat het 
tarief in de eerste belastingschijf met ruim 0,5% zou 
worden verhoogd per 2015. Het tarief gaat inderdaad 
omhoog maar minder dan was voorzien, namelijk 
maar 0,25%, waardoor het tarief in de eerste schijf 
zal uitkomen op 36,5%. De tarieven van de overige 
belastingschijven wijzigen niet.

Algemene heffingskorting wordt verlaagd
Het afbouwpercentage van de algemene heffings-
korting wordt verhoogd. Hierdoor daalt de algemene 
heffingskorting sneller naarmate het inkomen hoger 
wordt. Het maximum van de algemene heffings-
korting voor personen jonger dan de AOW-leeftijd 

bedraagt € 2.203 en het minimum bedraagt € 1.342. 
Bij een belastbaar inkomen van € 40.000 zou de 
algemene heffingskorting € 1.799 zijn, maar dat 
wordt € 1.735. Bij een belastbaar inkomen van 
€ 60.000 zou de algemene heffingskorting € 1.460 
zijn, maar dat wordt € 1.342.

Arbeidskorting wordt verhoogd
De arbeidskorting is een beperking van de inkomsten-
belastingheffing op arbeidsinkomsten. Deze korting 
wordt verhoogd. Dit houdt met name in dat belasting-
plichtigen met arbeidsinkomens tot € 49.900 (was 
€ 41.300) recht zullen hebben op de volledige arbeids-
korting van € 2.220. Daarnaast hebben belasting-
plichtigen met arbeidsinkomens tot € 100.800 (was  
€ 92.200) nog recht op een deel van de arbeidskorting.

Tarieven inkomstenbelasting
Het tarief komt er als volgt uit te zien (tussen haakjes 
de cijfers van 2014).

Op 16 september 2014 is het Belastingplan 2015 
gepubliceerd. Dit jaar is het aantal concrete nieuwe 
maatregelen zeer beperkt. De fiscaliteit in 2015 
wordt echter niet alleen bepaald door de nieuwe 
voorstellen uit het Belastingplan 2015, maar 
vooral ook door wetten die eerder zijn aangenomen 
of zijn voorgesteld. Denk hierbij aan de keuzeregeling 
voor buitenlandse belastingplichtigen en de 
invoering van de vennootschapsbelastingplicht 
voor overheidsbedrijven. Ook zijn er veel maat-
regelen aangekondigd die op korte termijn nog 
kunnen worden verwacht. Zo zal dit najaar nog een 
Autobrief verschijnen. Daarin zullen voorstellen 
worden gedaan rondom de fiscale regelingen 
omtrent auto’s. Ook zal de deelnemingsvrijstelling 
nog worden aangepast in verband met de wijziging 
van de Moeder-Dochter Richtlijn. Tot slot is een 
Belastingherziening aangekondigd, zal de ingezette 
discussie over pensioenen en oudedagsvoorzieningen 
voortgaan en zullen internationale voorstellen om 
belastingverschuivingen en ontwijkingsroutes 

tegen te gaan hun impact krijgen op de Nederlandse 
fiscale regelgeving.

Hierna gaan we in op de belangrijkste onderwerpen 
uit het Belastingplan 2015 en de brief betreffende 
de aangekondigde belastingherziening.  
We hebben de onderwerpen ingedeeld in de 
volgende categorieën:
 voor DGA’s, ondernemers en ondernemingen;
 voor werkgevers en werknemers;
 privé-gerelateerde maatregelen;
 milieu en mobiliteit;
 herziening belastingstelsel.

U kunt zo snel zien welke zaken relevant zijn voor u.

De komende tijd moet blijken of de voorstellen 
ongewijzigd de eindstreep halen. Wij volgen de 
actuele situatie uiteraard op de voet. Op onze 
website (www.bdo.nl) en in onze nieuwsbrieven 
zullen we de relevante wijzigingen behandelen.
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Inkomstenbelasting en 
Vennootschapsbelasting

Fiscale innovatiemaatregelen
Er zijn vele fiscale innovatiemaatregelen, zoals de:
 S&O-afdrachtvermindering (subsidiëring 

loonkosten);
 Research & developmentaftrek (RDA) 

(subsidiëring niet-loonkosten);
 Energie-investeringsaftrek (EIA);
 Milieu-investeringsaftrek (MIA);
 Willekeurige afschrijving milieu- 

investeringen (VAMIL).

Deze regelingen kennen zogenoemde 
taakstellingen (budget). In 2015 worden de 
middelen die aan de diverse regelingen zijn 
toebedeeld, herschikt. Contractonderzoek 
door publieke kennisinstellingen wordt uit de 
S&O-afdrachtvermindering gehaald. Een deel 
van het budget voor RDA wordt overgeheveld 
naar de S&O-afdrachtvermindering. Een en 
ander betekent dat de bedragen en percentages 
ongewijzigd kunnen blijven. Concreet betekent 
dit het volgende.

S&O-afdrachtvermindering

2014 2015

Tarief 1e schijf 35% 35%

Tarief 1e schijf 
starters

50% 50%

Loongrens 1e schijf € 250.000 € 250.000

Tarief 2e schijf 14% 14%

Plafond € 14 mln. € 14 mln.

RDA
Het RDA-percentage blijft naar verwachting 
60. De extra aftrekpost levert de IB-ondernemer 
maximaal 26,83% netto op. In de vennoot-
schapsbelasting levert de RDA maximaal 15% 
netto op. Uit onderzoek is gebleken dat de 
RDA niet altijd effectief kan worden benut. Zo 
levert het (startende) ondernemingen met 
(aanloop)verlies geen direct voordeel op. Het 
kabinet onderzoekt of de RDA met ingang van 
2016 moet opgaan in de S&O-afdrachtvermin-

dering. Dit zou betekenen dat 2015 het laatste 
jaar is waarin de RDA gebruikt zou kunnen 
worden.

Innovatiebox
Er zijn geen wijzigingen voorgesteld voor de 
innovatiebox. Voordelen uit zelf voortgebrach-
te immateriële activa worden effectief tegen 
maximaal 5% belast.

EIA, MIA en VAMIL
Ook deze regelingen wijzigen niet.

Buitenlandse boeten niet aftrekbaar
Nu zijn boeten opgelegd door een Nederlandse 
rechter of overheidsinstelling of door een 
instelling van de EU voor ondernemers en 
vennootschapsbelastingplichtige lichamen 
niet aftrekbaar. Voorgesteld wordt om dit uit 
te breiden naar buitenlandse boeten. Het is 
evenmin toegestaan om buitenlandse boeten 
die aan werknemers zijn opgelegd aan te 
merken als eindheffingsloon. Voorkomen 
wordt zo dat dergelijke boeten aan werknemers 
kunnen worden vergoed zonder dat hierover 
belasting wordt betaald.

Aftrek rente op achtergesteld Tier 1-vermogen 
verzekeraars
Op basis van het BASEL III-akkoord dienen 
banken voldoende buffers aan te houden. Deze 
bestaan onder andere uit zogenoemd 
aanvullend Tier 1-vermogen. Dat zijn sterk 
achtergestelde leningen. Het is gewenst dat de 
rente op dergelijke leningen aftrekbaar is. Op 
basis van de huidige wetgeving kunnen daar 
vraagtekens bij worden gezet. In de Fiscale 
Verzamelwet 2014 is daarom opgenomen dat 
de rente op zogenoemd aanvullend Tier 
1-vermogen aftrekbaar is. Bij de ontvanger zal 
de rente op deze achtergestelde leningen 
belast zijn. Verzekeraars krijgen met ingang 
van 2016 te maken met vergelijkbare regels 
(Richtlijn solvabiliteit II). In het Belastingplan 
2015 is daarom opgenomen dat ook bij 
verzekeraars de rente aftrekbaar is op de 
achtergestelde leningen die ze in dat kader 

moeten aanhouden. Omdat verzekeraars in 
2015 al moeten voorsorteren gaat de 
maatregel al in op 1 januari 2015.

Omzetbelasting

Verlaagd btw-tarief herstel en renovatie 
bestaande woningen verlengd
De goedkeurende regeling dat tot 1 januari 
2015 het verlaagde btw-tarief van toepassing 
is op de arbeidscomponent van renovatie- en 
herstelwerkzaamheden van/aan woningen die 
langer dan twee jaren geleden voor het eerst 
in gebruik zijn genomen, wordt verlengd tot  
1 juli 2015.

Btw-vrijstelling ziekenhuizen
Verpleging en verzorging van personen die in 
een inrichting zijn opgenomen is vrijgesteld 
van btw, mits geen winst wordt beoogd. Deze 
vrijstelling geldt voor de zorgverlening in 
ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingsinstel-
lingen en dergelijke. In het Belastingplan 2015 
wordt voorgesteld het verbod om winst te 
beogen te laten vervallen. Deze wijziging zal 
pas in werking treden op het moment dat de 
‘Wet vergroten investeringsmogelijkheden in 
medisch-specialistische zorg’ in werking 
treedt. De inwerkingtreding van de laatstge-
noemde wet is voorzien per 1 januari 2015.
Wij merken echter op dat de staatssecretaris 
van Financiën volgens een brief van de 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en 
de Orde van Medisch Specialisten heeft 
toegezegd het winstverbod in ieder geval per 
1 januari 2015 te laten vervallen, ongeacht de 
inwerkingtreding van de andere wet. Dit is 
bevestigd door het ministerie van VWS in een 
brief van 24 maart 2014.

Aanpassing koepelvrijstelling
De btw-koepelvrijstelling geldt voor bepaalde 
diensten van samenwerkingsverbanden van 
vrijgestelde btw-ondernemers en/of niet-
ondernemers. Onder voorwaarden mag het 
samenwerkingsverband (de koepelorganisatie) 
zonder btw diensten verrichten voor zijn leden. 

Bij een belastbaar inkomen uit werk en
woning van meer dan

maar niet meer dan Tarief onder AOW-leeftijd Tarief boven AOW-leeftijd

-
€ 19.822 (19.645)
€ 33.589 (33.363)
€ 57.585 (56.531)

€ 19.822 (19.645)
€ 33.589 (33.363)
€ 57.585 (56.531)
-

36,5% (36,25%)
42% (42%)
42% (42%)
52% (52%)

18,6% (18,35%)
24,1% (24,1%)
42% (42%)
52% (52%)

Voor belastingplichtigen geboren voor 01.01.1946 gaat de volgende tabel gelden.

Bij een belastbaar inkomen uit werk en
woning van meer dan

maar niet meer dan Tarief onder AOW-leeftijd Tarief boven AOW-leeftijd

-
€ 19.822 (19.645)
€ 33.857 (33.555)
€ 57.585 (56.531)

€ 19.822 (19.645)
€ 33.857 (33.555)
€ 57.585 (56.531)
-

36,5% (36,25%)
42% (42%)
42% (42%)
52% (52%)

18,6% (18,35%)
24,1% (24,1%)
42% (42%)
52% (52%)



Los van het Belastingplan 2015 zal een 
wetswijziging worden ingediend om de 
koepelvrijstelling per 1 januari 2015 voor 
paritaire dienstverlening (onder andere 
advies en ondersteuning aan werkgevers- 
en werknemersorganisaties) te beperken.

Formeel belastingrecht

Eén bankrekeningnummer
Om identiteitsfraude te voorkomen betaalt de 
Belastingdienst sinds 1 december 2013 
teruggaven inkomstenbelasting en toeslagen 
uit op één bankrekening die op naam staat van 
de rechthebbende zelf. Deze maatregel zag in 
eerste instantie ook op teruggaven omzet-
belasting. Per 1 januari 2015 zal vanwege 
praktische problemen de tenaamstellings-
verplichting voor de omzetbelasting komen 
te vervallen. Banken worden verplicht om 
bankrekeningnummer, NAW-gegevens en 
geboortedatum aan de ontvanger te verstrekken.

Versnelde invordering toeslagen
Evenals bij belastingschulden zal het instru-
ment van versnelde invordering met ingang 
van 1 januari 2015 gaan gelden bij toeslag-
schulden. Versnelde invordering houdt in dat 
de Belastingdienst direct na het nemen van 
een beschikking tot terugvordering van een 
toeslagschuld (en bijbehorende rente en 
mogelijke boetes) executoriale maatregelen 
mag nemen.

Uitbreiden bevoegdheid toezichthouders 
toeslagen
Om fraude met toeslagen beter te kunnen 
bestrijden, krijgen toezichthouders voor 
toeslagen ook een binnentredingsbevoegdheid.

Belastingrente
Per 1 januari 2015 gaat de belastingrenteregeling 
ook gelden voor de dividendbelasting. Dit 
houdt in dat over naheffingsaanslagen 
dividendbelasting belastingrente zal worden 
geheven en dat ten aanzien van teruggaaf-
beschikkingen rente zal worden vergoed. Het 
percentage wordt gelijkgesteld aan dat van de 
wettelijke rente voor niet-handelstransacties, 
met dien verstande dat het percentage ten 
minste 4 bedraagt.

Invorderingsrente
Naar aanleiding van jurisprudentie van het 
Europese Hof van Justitie wordt de invorde-
ringsrenteregeling aangepast. Wanneer in 
strijd met het Europese Unierecht belasting is 
geheven die wordt teruggegeven, vergoedt de 
Belastingdienst voortaan invorderingsrente 
vanaf het moment van betaling van de ten 
onrechte geheven belasting. Hiervoor moet 
wel een verzoek worden gedaan binnen zes 
weken na de dagtekening van de teruggaafbe-
schikking. Deze maatregel heeft onmiddellijke 

werking. Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2015 
ook rente wordt vergoed over renteperiodes 
gelegen voor deze datum.

Hoofdelijke aansprakelijkheid
Er wordt een hoofdelijke aansprakelijkheid 
ingevoerd voor de loonheffing voor het geval 
gebruik wordt gemaakt van de concernregeling 
voor de werkkostenregeling.

VOOR WERKGEVERS EN 
WERKNEMERS

Werkkostenregeling
De werkkostenregeling wordt verplicht per  
1 januari 2015. Daarnaast zijn enkele wijzigingen  
voorgesteld met betrekking tot de werkkosten-
regeling in het Belastingplan 2015. Deze 
wijzigingen moeten deels nog worden 
uitgewerkt in de Uitvoeringsregeling 
Loonbelasting 2011.
De voorgestelde wijzigingen betreffen:
 De verlaging van de vrije ruimte;
 Een beperkte en strikte vorm van het 

noodzakelijkheidscriterium;
 Omzetting van een aantal werkplek 

gerelateerde voorzieningen in gerichte 
vrijstellingen;

 Herinvoering van een regeling voor 
onbelaste personeelskortingen;

 Invoering van een nieuwe en eenvoudigere 
afrekensystematiek;

 Introductie van een concernregeling voor 
de werkkostenregeling;

 Buitenlandse boetes.

De verlaging van de vrije ruimte
Om een aantal van de voorgestelde wijzigingen 
te kunnen financieren is voorgesteld de vrije 
ruimte te verlagen van 1,5% tot 1,2% van de 
fiscale loonsom. Dit betekent dat voor veel 
werkgevers de werkkostenregeling minder 
goed uitpakt.

Een beperkte en strikte vorm van het 
noodzakelijkheidscriterium
Voor gereedschappen, computers, mobiele 
communicatiemiddelen en dergelijke appara-
tuur, die naar het redelijke oordeel van de 
inhoudingsplichtige noodzakelijk zijn voor de 
behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, 
met inbegrip van het bijbehorende datatrans-
port en de voor het gebruik in het kader van 
dienstbetrekking benodigde programmatuur en 
dergelijke, is voorgesteld dat deze onbelast 
vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld 
kunnen worden.
Noodzakelijk wordt in dit verband uitgelegd als 
‘zonder meer nodig’. Zonder meer nodig 
betekent dat zonder de voorziening de 
dienstbetrekking niet goed kan worden uitge-
oefend en impliceert dat de voorziening in ieder 
geval daadwerkelijk bij de uitoefening van de 

dienstbetrekking gebruikt wordt. Gebruikt de 
werknemer de voorziening niet meer dan dient 
deze aan de werkgever terug te worden 
gegeven (of tegen de restwaarde daarvan te 
worden gekocht of vergoed). De omvang of de 
intensiteit van het gebruik is indicatief, maar op 
zichzelf beschouwd niet doorslaggevend. Aan 
het voldoen aan de toets staat niet in de weg 
dat veel werk in theorie ook mogelijk zou 
kunnen zijn zonder de betreffende voorziening 
of met een andere voorziening. Waar het om 
gaat is dat de inhoudingsplichtige zich in 
redelijkheid op het standpunt kan stellen dat de 
voorziening zonder meer nodig is voor de 
behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking 
en dus overtuigend gericht is op een optimale 
bedrijfsvoering.
Als de werknemer werkzaamheden verricht in 
de functie van bestuurder of commissaris van 
de inhoudingsplichtige dan geldt een verzwaarde 
bewijslast.
De inhoudingsplichtige moet dan aannemelijk 
maken dat de voorziening een voor de 
behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking 
van de desbetreffende werknemer gebruikelijke 
voorziening is.
De vrijstelling geldt eveneens niet als de 
werknemer in ruil voor de verstrekking, etc. 
afziet van een ander beloningsbestanddeel, 
zoals (overwerk)loon of verlof en/of als de 
werknemer een budget krijgt voor de uitoefening 
van zijn dienstbetrekking en daar vrijelijk over 
kan beschikken.
Het voorgestelde noodzakelijkheidscriterium 
zal naar onze mening betekenen dat er (veel 
vaker) discussie zal ontstaan met de fiscus. Dat 
zal des te meer het geval zijn bij de directeur 
(groot)aandeelhouder die aan zal moeten tonen 
dat de voorziening ‘gebruikelijk’ is.

Omzetting van een aantal werkplek gerelateerde 
voorzieningen in gerichte vrijstellingen
Een aantal zaken dat nu (mede) op de 
werkplek ter beschikking wordt gesteld mag 
vanaf volgend jaar ook belastingvrij vergoed of 
verstrekt worden. Hoewel in het Belastingplan 
2015 niet exact is omschreven om welke zaken 
het gaat, ligt het voor de hand dat het hier 
onder meer om werkkleding en arbovoor-
zieningen gaat. Om welke zaken het gaat, zal 
blijken als de Uitvoeringsregeling Loonbelasting 
2011 wordt aangepast.
Let op! Een zeer belangrijk knelpunt in de 
huidige werkkostenregeling wordt niet 
aangepakt: het parkeren bij de werkplek met 
een privéauto. Als de werkgever daar (op die 
parkeerplek) geen arboverplichtingen heeft, 
dan loopt hij het risico 80% belasting te 
moeten betalen over die parkeerplek.

Herinvoering van een regeling voor onbelaste 
personeelskortingen
Onder de huidige werkkostenregeling geldt 
geen belastingvrije kortingsregeling meer voor 
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producten en diensten uit het eigen bedrijf. In 
het Belastingplan 2015 wordt voorgesteld 
deze wel weer in te voeren per 2015. De 
werkgever mag dan weer belastingvrij 20% 
korting geven op de waarde in het economische 
verkeer van branche-eigen producten of 
diensten. Dit kan dan weer tot maximaal  
€ 500 per jaar.

Invoering van een nieuwe en eenvoudigere 
afrekensystematiek
De afrekensystematiek wordt sterk vereen-
voudigd. De inhoudingsplichtige die de vrije 
ruimte overschrijdt, hoeft pas af te rekenen bij 
de eerste aangifte of afdracht over het eerste 
tijdvak in het nieuwe kalenderjaar. Eerder 
afdragen mag overigens ook.

Introductie van een concernregeling voor de 
werkkostenregeling
De werkkostenregeling mag (maar hoeft niet) 
vanaf 2015 ook op concernniveau worden 
toegepast. De eventueel te betalen belasting 
wordt aangegeven en afgedragen door de tot 
het concernverband behorende inhoudings-
plichtige met het grootste bedrag aan loon 
waarover in het kalenderjaar loonbelasting is 
betaald. Iedere individuele inhoudingsplichtige 
is hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele 
schuld als die inhoudingsplichtige de eindheffing 
niet of niet geheel voldoet.
Een inhoudingsplichtige behoort tot een 
concern als gedurende heel het kalenderjaar:
 de inhoudingsplichtige voor ten minste 

95% belang heeft in een andere  
inhoudingsplichtige; of

 die andere inhoudingsplichtige voor ten 
minste 95% belang heeft in de  
inhoudingsplichtige; of

 een derde voor ten minste 95% belang 
heeft in de inhoudingsplichtige, terwijl 
deze derde tevens voor ten minste 95% 
belang heeft in die andere  
inhoudingsplichtige.

Er zullen nog nadere voorwaarden worden 
gesteld, onder andere voor wat betreft de 
administratieplicht.

Buitenlandse boeten
Vanaf 1 januari 2015 gaat gelden dat (ook) 
door buitenlandse autoriteiten opgelegde 
boetes (conform de Nederlandse) niet meer in 
de vrije ruimte kunnen worden ondergebracht 
of met eindheffing kunnen worden belast.

Samenvattend concluderen wij dat de 
voorgestelde veranderingen van de werkkosten-
regeling enkele verbeteringen bevatten maar 
ook, dat naar onze verwachting een aantal 
werkgevers er ook wel eens beduidend op 
achteruit zou kunnen gaan. Zowel ten opzichte 
van de oude regels als ten opzichte van de 
huidige werkkostenregeling. Zorg dat u goed 

geïnformeerd bent over de werkkostenregeling 
en ga er snel mee aan de slag. Op www.bdo.
nl/alp leest u alles over onze dienstverlening.

Personeelsleningen
Zowel onder de oude loonbelastingregels als 
onder de huidige regels van de werkkosten-
regeling geldt dat het voordeel van renteloze 
of laagrentende leningen onbelast is, mits de 
rente aftrekbaar is in de inkomstenbelasting. 
In het Belastingplan 2015 is aangekondigd dat 
deze regeling in de (nog te publiceren) Fiscale 
Verzamelwet 2015 zal worden aangepast.

WBSO
De afdrachtvermindering speur- en ontwikke-
lingswerk zal worden beperkt tot werkgevers 
die voor hun eigen bedrijfsuitoefening S&O 
verrichten. Voor kennisinstellingen komt de 
afdrachtvermindering S&O per 1 januari 2015 
te vervallen, omdat de kennisinstellingen de 
subsidie niet altijd of onvoldoende doorgeven 
aan de opdrachtgevers.

Gebruikelijk loon
De zogeheten gebruikelijk-loonregeling gaat 
veranderen. Voor de werknemer die arbeid 
verricht ten behoeve van een lichaam waarin 
hij of zijn partner een aanmerkelijk belang 
heeft, wordt vanaf 2015 het loon ten minste 
gesteld op het hoogste van de volgende 
bedragen:
 75% van het loon uit de meest vergelijkbare 

dienstbetrekking;
 het hoogste loon van de werknemers die in 

dienst zijn van het lichaam, of met het 
lichaam verbonden lichamen;

 € 44 000.

Wat zal er veranderen?
Nu geldt dat het loon ten minste 70% bedraagt 
van een loon van een soortgelijke dienstbetrek-
king.
Dus niet alleen gaat het percentage omhoog, 
maar wordt het loon ook gerelateerd aan een 
dienstbetrekking die het meest lijkt op de 
dienstbetrekking waar het om gaat. Dit is ruimer 
dan ‘soortgelijk’. En bovendien zeer discussie-
gevoelig en dus vrijwel niet uitvoerbaar.
Verder kan bij de vaststelling van het in 
aanmerking te nemen loon voortaan ook 
rekening worden gehouden met alle overige 
werknemers bij lichamen (bijvoorbeeld de 
werkmaatschappij) waaruit de inhoudings-
plichtige (bijvoorbeeld de bv van de DGA) met 
toepassing van de deelnemingsvrijstelling 
voordelen kan genieten. Dit kan onvermoede en 
ons inziens ook ondoordachte effecten hebben 
als deelnemingen worden gekocht of verkocht. 
Ook voor de afbakening van de in de gebruikelijk-
loonregeling opgenomen specifieke regeling 
voor situaties waarin het gebruikelijke loon niet 
hoger is dan € 5.000, wordt voortaan aange-
sloten bij deze groep verbonden lichamen.

Er komt geen specifieke regeling voor starters 
of innovatieve bedrijven. Deze kunnen (net als 
anderen) door het leveren van tegenbewijs 
stellen dat het (gebruikelijk) loon lager dient 
te worden vastgesteld. Bijvoorbeeld als gevolg 
van de financiële situatie van het lichaam.
Omdat de Belastingdienst veel afspraken met 
inhoudingsplichtigen heeft over de hoogte van 
het toe te passen loon en de Belastingdienst 
ongeveer een jaar nodig heeft voor het maken 
van nieuwe afspraken, is voor het jaar 2015 
voorzien in overgangsrecht. Dit overgangs-
recht houdt in dat het loon van de DGA in 
2015 gesteld wordt op 75/70e van het loon in 
2013, als dit loon in 2013 hoger was dan 
€ 43.000 (het standaardbedrag in 2013), tenzij 
aannemelijk is dat het loon in 2015 op grond 
van de gebruikelijk-loonregeling op een hoger 
of lager bedrag moet worden gesteld.
Elke DGA zal zijn gebruikelijk loon opnieuw 
moeten beoordelen als dit voorstel werkelijk 
doorgaat.

Wilt u meer weten over deze en andere 
loongerelateerde onderwerpen, zoals de 
nieuwe loonkostensubsidies, de veranderingen 
in de fiscale behandeling van oudedagsvoor-
zieningen en het arbeidsrecht? Bezoek dan de 
Landelijke Actualiteitendagen. Inschrijven kan 
via www.bdo.nl/alp.

VOOR PRIVÉ

Ouderenkorting en ouderentoeslag
Met ingang van 2016 wordt door twee 
voorgestelde maatregelen de positie van 
ouderen verslechterd.
De ouderenkorting wordt verlaagd met € 83. 
Daarnaast wordt ook de ouderentoeslag in box 
3 afgeschaft. Ouderen met een maximum box 
1-inkomen van € 19.895 (cijfers 2014) en een 
box 3-vermogen van maximaal € 279.708 per 
belastingplichtige hebben nu recht op een 
verhoging van hun heffingsvrije vermogen in 
box 3 van maximaal € 27.984. Deze toeslag zal 
worden afgeschaft.

Eigenwoningregeling: tijdelijke maatregelen 
worden structureel
Twee tijdelijke maatregelen ter ondersteuning 
van de woningmarkt worden structureel 
gemaakt. Deze tijdelijke maatregelen (uit 2011 
en 2010) waren in de afgelopen jaren al 
verlengd tot 2015 en worden nu dus permanent 
gemaakt.
De termijn van de zogenoemde verhuisregeling 
zal niet worden teruggebracht naar twee jaar, 
maar permanent drie jaar blijven. Dit betekent 
dat een voormalige eigen woning die leeg 
staat in afwachting van verkoop nog drie jaar 
na het jaar waarin de woning is verlaten, fictief 
kan worden aangemerkt als eigen woning, ook 
al heeft men inmiddels een nieuwe (eigen) 
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woning. Daarmee blijft de rente op een 
financieringsschuld voor die voormalige eigen 
woning ook nog gedurende die periode 
aftrekbaar in box 1. Verder betekent dit dat 
een (aangekochte) toekomstige eigen woning 
die leegstaat of in aanbouw is, fictief wordt 
aangemerkt als eigen woning, mits de woning 
bestemd is om uiterlijk in het kalenderjaar of 
de volgende drie jaar de belastingplichtige als 
eigen woning ter beschikking te staan. De 
rente op de financieringsschuld is dan ook 
gedurende die periode al aftrekbaar in box 1.
Door de verhuisregeling kan men dus recht 
hebben op dubbele renteaftrek in box 1: voor 
de voormalige, te koop staande eigen woning 
naast de huidige eigen woning of voor de 
nieuwe toekomstige eigen woning naast de 
huidige eigen woning.
De regeling dat op de voormalige, te koop 
staande eigen woning die tijdelijk wordt 
verhuurd tijdens de periode van de verhuis-
regeling, de bijleenregeling niet wordt toegepast 
en na het einde van de huurperiode de 
renteaftrek kan herleven gedurende het restant 
van die periode, wordt structureel gemaakt.

Termijn aftrek hypotheekrente restschulden
Hoewel het herstel van de woningmarkt zich 
lijkt te hebben ingezet, staan veel eigen 
woningen nog steeds ‘onder water’. Dat 
betekent dat er bij de verkoop van de woning 
een restschuld overblijft. De maximale periode 
waarvoor de rente op een dergelijke restschuld 
kan worden afgetrokken in box 1 wordt 
verlengd van tien naar vijftien jaar.

Levensloopregeling
Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling 
voor nieuwe gevallen afgeschaft. Belasting-
plichtigen die op 31 december 2011 een 
levenslooptegoed hadden van € 3.000 of meer 
mogen tot en met 2021 blijven deelnemen aan 
de levensloopregeling. Zij kunnen bestedings-
vrij over hun levenslooptegoed beschikken. Als 
in 2013 het volledige tegoed werd opgenomen, 
werd slechts 80% hiervan in de belastingheffing 
betrokken. De onder het overgangsrecht 
vallende deelnemers aan een levensloopregeling 
die in 2013 geen gebruik gemaakt hebben van 
voornoemde regeling krijgen in 2015 opnieuw 
de gelegenheid om van een 80%-regeling 
gebruik te maken. Om anticipatie-effecten te 
voorkomen zal deze 80%-regeling ten hoogste 
gelden voor het bedrag van de aanspraken op 
31 december 2013. Na toepassing van de 
80%-regeling kan de belastingplichtige geen 
gebruik meer maken van het overgangsrecht, 
omdat het volledige tegoed opgenomen dient 
te worden.

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een inkomensaf-
hankelijke tegemoetkoming voor de kosten 
van kinderen, bedoeld om gezinnen met lagere 

inkomens te ondersteunen. Dit budget wordt 
ook wat verhoogd, waardoor ouders met een 
inkomen tussen € 19.767 en de bovengrens 
meer kindgebonden budget ontvangen.

Afkoopmogelijkheid lijfrente bij langdurige 
arbeidsongeschiktheid
Vanaf 2015 is het mogelijk een lijfrente af te 
kopen tot een in de wet gesteld maximum, 
zonder dat over de afkoopwaarde revisierente 
is verschuldigd. Hierbij geldt wel de voorwaarde 
dat de verzekeringnemer (of anderszins 
gerechtigde) langdurig arbeidsongeschikt 
moet zijn én de AOW-gerechtigde leeftijd nog 
niet mag hebben bereikt.
Ook aan het maximale bedrag dat kan worden 
afgekocht zijn grenzen gesteld. Tot € 40.000 is 
altijd acceptabel. Een hoger bedrag is ook 
mogelijk, zolang dat niet hoger is dan het 
gemiddelde bedrag van de winst uit onderneming 
vóór toevoeging aan en afneming van de  
oudedagsreserve en vóór de ondernemersaftrek, 
het belastbare loon, het belastbare resultaat 
uit overige werkzaamheden en de belastbare 
periodieke uitkeringen en verstrekkingen van 
de belastingplichtige van de twee voorgaande 
jaren.

Nettolijfrente en Nettopensioen
Vanaf 2015 worden de fiscale opbouwmoge-
lijkheden voor een oudedagsvoorziening 
beperkt tot een inkomen van € 100.000. 
Boven deze grens is het mogelijk gebruik te 
maken van een nettolijfrente of nettopensioen.
Met deze nettolijfrente of nettopensioen kan 
ongeveer een jaarlijkse bruto pensioenopbouw 
van 1,875% per jaar van het gemiddeld 
verdiende arbeidsinkomen worden opgebouwd 
voor inkomens vanaf € 100.000. De premie is 
niet aftrekbaar. De waarde van het opgebouwde 
tegoed is vrijgesteld vermogen in box 3. De 
uitkeringen worden niet belast in box 1. De 
uitkeringen worden dus in de nettosfeer 
gedaan.
Het is niet mogelijk om de nettolijfrente of het 
nettopensioen onder te brengen in een eigen 
BV. Toegestane aanbieders zijn verzekeraars, 
banken of beleggingsinstellingen.
Het is mogelijk om het nettopensioen in 
pensioenregelingen op te nemen, maar het is 
en blijft een vrijwillige regeling. De premie 
moet altijd ten laste van het netto-inkomen 
komen. Wel kan dit uiteraard direct via het 
nettosalaris verlopen.
Pensioenfondsen zullen ook vanaf 2015 
nettopensioenen aanbieden. Hiervoor moeten 
zij wel een gescheiden administratie voeren. 
Daarnaast worden nog aanvullende producteisen 
gesteld. Zo moet het nettopensioen een 
zuivere beschikbare premieregeling zonder 
rendementsgarantie zijn.
De nettolijfrente en het nettopensioen 
worden voor de vrijstelling in de erfbelasting 
(art. 32, lid 4, SW) gelijk behandeld aan 

fiscaal gefaciliteerde lijfrenten en pensioenen 
(box 1).
Op het moment dat niet meer aan de fiscale 
voorwaarden van de nettolijfrente wordt 
voldaan, vervalt de vrijstelling in box 3. Op dat 
moment wordt via een forfaitaire benadering 
het ten onrechte genoten belastingvoordeel 
teruggenomen. Als de belastingplichtige kan 
aantonen dat het forfaitair berekende ten 
onrechte genoten belastingvoordeel te hoog is 
in zijn situatie, wordt het bedrag verlaagd. 
Overigens is afkoop van een nettolijfrente wel 
mogelijk als sprake is van langdurige arbeids-
ongeschiktheid, onder soortgelijke voorwaar-
den zoals dat vanaf 2015 ook zal gelden voor 
lijfrenten tot € 100.000 (zie hiervoor).

MILIEU EN MOBILITEIT

Belasting op leidingwater
Het heffingsplafond van 300 m3 wordt met 
terugwerkende kracht gehandhaafd en ook de 
invoering van een degressieve tariefstructuur 
blijft achterwege. Dit was vorig jaar afgesproken 
in het Belastingplan 2014. Die maatregelen 
worden dus nu officieel teruggedraaid. Wel 
gaat het tarief omhoog.

Afvalstoffenheffing
Met ingang van 1 januari 2015 is afvalstoffen-
heffing ook verschuldigd voor afval dat wordt 
aangeboden voor verbranding. De heffing op 
stortafval blijft. Geen afvalstoffenheffing is 
verschuldigd voor afval dat wordt gerecycled. 
Het tarief bedraagt € 13 per ton afval. Afval 
dat afkomstig is uit het buitenland en 
onvermengd wordt aangeboden bij een 
Nederlandse inrichting wordt niet in de heffing 
betrokken.

Auto
Het kabinet geeft aan dat zij de fiscale 
regelingen rondom auto’s opnieuw gaat 
bekijken. De huidige wetgeving is sterk 
gedetailleerd (vooral omdat deze rekening 
houdt met CO2-uitstoot), is slecht uitvoerbaar 
en is zeer kostbaar. Vooral de stimulering van 
milieuvriendelijke auto’s is erg kostbaar. In  
het najaar komt het kabinet daarom met een 
Autobrief 2.0. Daarin zullen naar verwachting 
diverse voorstellen worden gedaan om de 
autoregelingen te herzien.
In het Belastingplan 2015 worden slechts op 
detailpunten wijzigingen voorgesteld.
Bij import van gebruikte personenauto’s, 
bestelauto’s en motoren kan voor de vaststel-
ling van het te betalen bedrag aan BPM ter 
zake van de registratie, gekozen worden tussen 
het gebruik van:
 een forfaitaire tabel;
 een algemeen toepasbare koerslijst;
 een taxatierapport.
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Bij het gebruik van taxatierapporten wordt 
sterk vermoed dat in veel gevallen tot een te 
lage taxatiewaarde wordt gekomen. En 
daardoor dus tot een te lage BPM-afdracht. 
Om die reden wordt het gebruik van 
taxatierapporten alleen nog toegestaan bij 
schadeauto’s en auto’s die niet op een 
koerslijst voorkomen omdat deze te weinig 
worden verhandeld. Daarnaast zullen 
strengere eisen worden gesteld aan de 
taxatierapporten. Deze maatregel gaat in op 
1 januari 2015.
Voorts wordt verduidelijkt dat auto’s met 
dubbele cabines (zoals de Hummer H2) 
voortaan kwalificeren als personenauto (en 
niet meer als een niet onder de BPM en 
Motorrijtuigenbelasting vallende vrachtauto). 
Voortaan vallen deze auto’s dus onder de 
BPM en de Motorrijtuigenbelasting. De 
maatregel gaat pas in op 1 januari 2016.

HERZIENING BELASTINGSTELSEL
Naast het Belastingplan 2015 zond de 
staatssecretaris een brief over keuzes voor een 
beter belastingstelsel naar de Tweede Kamer. 
Het huidige belastingstelsel werkt verstorend 
en dat kost banen en economische groei. 
Ingezet wordt op een minder complex stelsel. 
De stelselherziening moet werkgelegenheid 
bevorderen. De ambitie is om 100.000 nieuwe 
banen te creëren door een lastenverlichting op 
arbeid van € 15 miljard per jaar.
De twee meest problematische regelingen, de 
toeslagen en de autobelastingen, moeten snel 
worden vereenvoudigd. De staatssecretaris 
kondigt in dit kader de Autobrief aan waarin 
uitgewerkte voorstellen zullen worden 
opgenomen.
Maatregelen die hij al per 2016 wil invoeren 
zijn: het verhogen van de aanslaggrenzen, het 
gedeeltelijk uit de loonbelasting halen van de 

DGA, het schrappen van de middelingsregeling 
en het vereenvoudigen van pensioen in eigen 
beheer.
Onderzocht wordt of een integratie van de 
WBSO en RDA haalbaar is en of het mogelijk is 
om de grote hoeveelheid beschikkingen en 
bezwaarschriften te verminderen. Bijvoorbeeld 
door de bezwaarfase te reserveren voor echte 
geschillen.
Verder wil de staatssecretaris het fiscale 
instrumentarium beter richten op echt 
ondernemerschap en groei.
Tot slot gaat hij serieus alternatieven 
onderzoeken voor de bestaande vermogens-
rendementsheffing (box 3), omdat het 
bestaande stelsel als onrechtvaardig wordt 
ervaren. Veel Nederlanders hebben namelijk 
het gevoel belasting af te dragen over een 
(fictieve) opbrengst die er nooit is geweest.

Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt 
aangeraden niet zonder advies van een deskundige op basis van de informatie in deze publicatie te handelen of een besluit te nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is toegesneden op uw concrete situatie kunt u zich 
wenden tot BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. of een van haar adviseurs. BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van 
handelen of het nemen van besluiten op basis van de informatie in deze publicatie.
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