
 

 

Eindejaarstips 2017 en fiscale wijzigingen 2018 
In het regeerakkoord van Rutte III ‘Vertrouwen in de toekomst’ 
staan veel plannen die het belastingstelsel veranderen. In deze 
nieuwsbrief zetten we de belangrijkste wijzigingen voor u op een 
rijtje.  
 
Heeft u vragen over een onderwerp, of wilt u advies over wat voor 
uw situatie de beste beslissing is? Neemt u dan gerust contact op. 
Wij zijn u graag van dienst!  
 

Van vier naar twee schijven 
We beginnen met een wijziging die voor iedereen van belang is. De huidige vier 
tariefschijven van de inkomstenbelasting worden per 2019 vervangen door twee 
schijven:  

- de eerste tariefschijf van 36,93% voor inkomen tot € 68.600 
- de tweede schijf van 49,5% voor inkomen daarboven.  

 
Vanaf 2023 geldt voor alle aftrekposten het lage tarief van 36,93%. Iedereen gaat 
er hierdoor op vooruit, maar vooral werkenden.  
 

 
 
Lage btw-tarief van 6 naar 9% 
Om deze belastingverlaging mogelijk te maken, wordt het lage btw-tarief 
verhoogd van 6 naar 9%. Dit gaat waarschijnlijk in vanaf 2019. U merkt dit 
bijvoorbeeld bij bezoek aan horeca of kapper, of als u een buskaartje koopt.   



Particulieren 

 
 
Afschaffing Hillen-aftrek 
De afgelopen weken is er veel ophef geweest over de afschaffing van de Hillen- 
aftrek. Deze aftrek is er nu nog voor mensen die hun eigen woning helemaal of 
bijna helemaal hebben afbetaald.  
 
Door de aftrek wordt het positieve saldo van het eigen woning forfait en 
aftrekbare rentekosten verlaagd tot nihil. Daardoor betalen eigen woning-
bezitters nu geen belasting over hun eigen huis.  
 
Dit gaat veranderen. Het belastingvoordeel wordt in 30 jaar stapsgewijs 
afgebouwd. Daarnaast wordt het percentage van het eigen woning forfait 
verlaagd naar 0,6% van de WOZ-waarde. 
 
 
 

Los uw (kleine) hypotheek af  
Heeft u een eigen woning en een kleine eigen woningschuld? Overweeg dan om 
deze (gedeeltelijk) af te lossen. Dan krijgt u geen renteaftrek meer, maar u 
betaalt ook geen (of minder) rente meer aan de bank.  
 
Er is nóg een voordeel. Het geld waarmee u de hypotheek aflost, valt niet meer in 
box 3, zodat u daarover geen belasting betaalt. 
 
Kapitaalverzekering eigen woning (KEW)  
Per 1 april 2017 is de fiscale behandeling van de kapitaalverzekering eigen 
woning (en de spaar- of beleggingsrechten eigen woning) versoepeld. Vroeger 
moest je minimaal 15 jaar gespaard hebben, maar dit hoeft nu niet meer.   
 
Bent u huiseigenaar en hebt u nog zo’n lopende KEW? Dan kunt de polis of 
spaarrekening belastingvrij laten uitkeren. Een vereiste is wel dat u met de 
uitkering uw eigen woning schuld aflost. 
 

 
 
 



Lenen aan kinderen voor hun eigen woning  
De rente staat nog steeds erg laag. Daardoor levert sparen u weinig op. Sterker 
nog, in box 3 betaalt u ook nog belasting over dit spaargeld.  
Heeft u er weleens over gedacht om het geld uit te lenen? Bijvoorbeeld aan uw 
kinderen, zodat zij de aankoop of verbouwing van hun woning kunnen betalen? 
Daar heeft u allebei voordeel van. Uw kinderen krijgen gemakkelijker een lening 
en u ontvangt meer rente op uw vermogen.    
 
Box 2: het AB-tarief gaat naar 28,5% 
Het kabinet wil het tarief in box 2 voor het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk 
belang gefaseerd verhogen. Dit begint met een verhoging van 25% naar 27,3% in 
2020 en aansluitend naar 28,5% in 2021. Deze tariefsverhoging wordt 
voorgesteld om het globale evenwicht qua belastingheffing tussen Bv’s en 
ondernemingen in de inkomstenbelasting in stand te houden.  
 
Bespaar belasting in box 3: verlaag de grondslag  
Als u vermogen heeft, dan moet u hierover belasting betalen. Er wordt uitgegaan 
van het saldo van uw bezittingen minus schulden per 1 januari 2017. Als u nog dit 
jaar uw bezittingen in box 3 vermindert, hoeft u minder belasting te betalen. 
Bent u van plan om uitgaven te doen, probeer deze dan nog te doen in 2017 in 
plaats van in 2018.  
 
Het heffingsvrije vermogen in box 3 wordt in 2018 verhoogd van € 25.000 naar    
€ 30.000. Het laagste forfaitaire rendementspercentage gaat omlaag naar 2,02%. 
Vermogens tussen € 70.800 en € 975.000 worden belast naar een 
rendementspercentage van 4,33 en daarboven 5,38%. 
 
Afschaffing aftrek onderhoudskosten monumentenwoning  
Bezit u een of woont u in een monumentenwoning? Dan zijn de 
onderhoudskosten hiervan voor 80% aftrekbaar. De kosten zijn in 2017 
aftrekbaar als u deze in 2017 nog betaalt, verrekent of rentedragend maakt.  
Het is goed mogelijk dat de aftrek per 2019 wordt afgeschaft. 
 
 
 
 

T-biljet  
Heeft u de afgelopen jaren teveel belasting betaald? En is het bedrag dat u kunt 
terugkrijgen groter dan de grens voor de teruggaaf? Dan kunt u een T-biljet 
indienen. Dit moet binnen vijf jaar na het eind van het kalenderjaar worden 
gedaan. Dus voor 2013 kunt u dit nog tot eind 2018 doen. Dit geldt met name bij 
onregelmatig werk, vakantiewerk en bijverdiensten. 
 
Jaarlijkse vrijstellingen schenkingen 
Voor kinderen die een schenking van hun ouders krijgen, geldt in 2017 een 
reguliere schenkingsvrijstelling van € 5.320.  
 
Papieren schenking  
Wilt u schenkingen doen aan (bijvoorbeeld) uw kinderen, maar heeft u 
onvoldoende vermogen? Dan kunt u overwegen om een papieren schenking te 
doen (een schulderkenning uit vrijgevigheid). Dit houdt in dat u het geschonken 
bedrag schuldig blijft aan de kinderen. Hierdoor verliest u niet de beschikking 
over het vermogen, maar kunt u op langere termijn toch een belastingvoordeel 
bereiken. Uw schuld aan de kinderen is pas opeisbaar bij het overlijden van de 
langstlevende ouder.  
Zorgt u ervoor dat u ieder jaar wel 6% rente betaalt over de schuld.  
 
Kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaal  
Alle peuterspeelzalen worden vanaf 2018 kinderdagverblijven. Daardoor kunnen 
werkende ouders mogelijk kinderopvangtoeslag aanvragen als hun kind naar de 
peuterspeelzaal gaat. 

 

  



Ondernemers 

  
 
Nieuwe regeling voor ZZP’ers  
De huidige wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) verdwijnt.     
 

- Biedt u als ZZP’er uw diensten aan tegen een laag tarief (tussen € 15 en  
€ 18 per uur)? Dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat u in loondienst 
bent bij uw opdrachtgever als u ofwel langer dan drie maanden voor 
dezelfde opdrachtgever werkt, ofwel activiteiten doet die behoren tot 
de reguliere bedrijfsactiviteiten van deze opdrachtgever.  

 
Biedt u als ZZP’er uw diensten aan tegen een hoog tarief (vanaf € 75 per 
uur)?  
Dan kunt u met uw opdrachtgever afspreken dat er geen sprake van een 
dienstverband is, als u ofwel korter dan een jaar voor dezelfde 
opdrachtgever werkt, ofwel activiteiten verricht die niet tot behoren de 
reguliere bedrijfsactiviteiten van deze opdrachtgever.            

 

- Biedt u als ZZP-er uw diensten aan tussen het lage en hoge tarief in  
(> € 15 - € 18 en < dan € 75,- per uur)?  
Dan wordt er een ‘opdrachtgeversverklaring’ opgesteld. Uw 
opdrachtgever kan deze verkrijgen door een web module in te vullen. 
Daarin staan vragen over de aard van de werkzaamheden en wordt 
aangegeven of er sprake is van een ‘gezagsverhouding’.  
Deze opdrachtgeversverklaring lijkt op de VAR die veel ZZP’ers nog wel 
kennen. Voor uw opdrachtgever is de verklaring belangrijk, omdat hij 
daarmee zeker weet dat u wordt gezien als ondernemer en niet als 
werknemer. Daardoor hoeft hij niet bang te zijn dat hij achteraf 
loonbelasting en premies werknemersverzekeringen voor u hoeft 
betalen.  

 
Werkt uw partner mee in uw onderneming?   
Werkt uw partner mee in uw onderneming? Bepaal dan hoe u moet omgaan met 
de beloning voor de arbeid. Daarvoor zijn er drie mogelijkheden:  
 

- Pas de meewerkaftrek toe.  
Dit is een aftrekpost, die gelijk is aan een percentage van de winst.  
Het percentage hangt af van het aantal uren dat uw partner meewerkt.  
 

- Geef een arbeidsbeloning.  
De arbeidsbeloning is aftrekbaar bij uw onderneming en uw partner 
moet er belasting over betalen. Let op, is de beloning niet hoger dan      
€ 5.000? Dan is deze niet aftrekbaar, maar wordt deze ook niet belast bij 
uw partner.  
 

- Laat uw partner toetreden tot uw onderneming.  
Kiest u hiervoor, dan wordt uw partner ondernemer. Hij/zij kan dan 
misschien ook gebruik maken van de zelfstandigenaftrek, de MKB-
winstvrijstelling, de oudedagsreserve e.d.  

 
Elke keus heeft verschillende voor- en nadelen. Wat voor uw situatie de beste 
keus is, hangt af van verschillende factoren en het ‘totale plaatje’. Wij denken 
hier graag in mee!  
 



Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek  
Bent u van plan om binnenkort nog een investering te doen? Denk dan goed na 
wat voor u het beste tijdstip is: dit jaar, of juist in 2018? Wij denken graag met u 
mee wat het meest voordelig voor u is. De insteek is dat u optimaal gebruik 
maakt van de investeringsaftrek en minder belasting betaalt.  
 
De meest bekende investeringsaftrek is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 
(KIA). Bij een investering tussen € 2.300 en € 56.192 bedraagt de aftrek 28% van 
het geïnvesteerde bedrag. 
 

 
 
Pensioen opbouwen: FOR of een eigen potje?  
Als ondernemer kunt u een deel van de winst reserveren voor uw oude dag.  
In 2017 mag u 9,8% van de winst, tot maximaal € 8.946, reserveren in de 
zogenaamde oudedagsreserve. Over het deel van de winst dat u toevoegt aan de 
oudedagsreserve, betaalt u nu geen belasting. 
 
 

U kunt natuurlijk ook buiten de onderneming ‘een potje voor de oude dag’ 
opbouwen. Bijvoorbeeld via een lijfrente, of via banksparen met een 
lijfrenteclausule. 
 
Voorkom verliesverdamping  
Heeft uw BV in het verleden verlies geleden? Dan kunt u dit verrekenen. Maar let 
op: dit kan één jaar naar het verleden en negen jaar in de toekomst. Dat betekent 
dat verliezen van 2008 na 2017 niet meer kunnen worden verrekend. 
 
Onzakelijke leningen 
De laatste jaren is er veel discussie over leningen tussen vennootschappen. Als de 
lening niet op zakelijke voorwaarden is verstrekt, dan is de lening onzakelijk.  
 
Van een onzakelijke lening is sprake als de lening is verstrekt onder voorwaarden 
die alleen een aandeelhouder zou overeenkomen. Dit is bijvoorbeeld een lening 
zonder voldoende zekerheden voor de schuldeiser. Als er sprake is van een 
onzakelijke lening, dan is een afwaarderingsverlies op die lening niet aftrekbaar. 
 
Btw-landbouwregeling wordt afgeschaft 
De kamer heeft op 23 november ingestemd met het kabinetsvoorstel de btw-
landbouwregeling per 1 januari 2018 af te schaffen. Door de afschaffing van de 
landbouwregeling moeten landbouwers vanaf 2018, net als andere ondernemers, 
omzetbelasting voldoen over de door hen verrichte prestaties en kunnen zij de 
omzetbelasting over de áán hen verrichte prestaties terugvragen.  
 
Niet-betalende debiteuren en btw  
Weet u zeker dat cliënten uw facturen niet meer zullen betalen? Dan kunt u de 
btw op die oninbare facturen die door u al aan de Belastingdienst is betaald weer 
bij de Belastingdienst terugvragen.  
 
Vanaf 2017 is de vordering in ieder geval oninbaar uiterlijk één jaar na het 
verstrijken van de uiterste betaaldatum die u met uw klant hebt afgesproken.  
Heeft u geen betalingstermijn vastgelegd? Dan geldt de wettelijke 
betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door uw klant. 
 



Btw belaste verhuur 
Verhuurt u onroerende zaken met btw? Let dan op dat de huurder voldoende 
met btw belaste prestaties verricht. Hij moet de btw namelijk voor 90% (soms 
70%) of meer aftrekken. Als de huurder niet aan die eis voldoet, dan mag u niet 
met btw aan hem verhuren. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de btw die u 
zelf moet betalen aan anderen, want deze is dan niet meer aftrekbaar. 
 
Bewaartermijnen administratie  
U bent verplicht om uw administratie minimaal 7 jaar te bewaren. In sommige 
situaties is de bewaartermijn nog langer. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens van 
onroerende zaken. Hiervoor geldt een herzieningstermijn van 10 jaar, dus in feite 
ook een langere bewaartermijn. 
 
Btw-schulden op de balans die zien op voorgaande jaren  
De Belastingdienst controleert op nog openstaande btw-schulden uit eerdere 
jaren. Als er op de balans nog een te betalen btw-bedrag staat dat nog niet via 
een suppletie is betaald, dan kan de Belastingdienst een controle uitvoeren en 
een naheffingsaanslag opleggen.  
 
Ondernemers met een btw-schuld van meer dan € 50.000 kunnen zelfs een 
boekenonderzoek krijgen. 
 
Voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf  
De regels voor belastingrente zijn de afgelopen jaren flink gewijzigd. Zeker in 
vergelijking tot de rente op een spaarrekening is de rente momenteel erg hoog. 
Voor de inkomstenbelasting minimaal 4% en voor de vennootschapsbelasting 
zelfs minimaal 8%.  
 
De berekening van belastingrente vindt plaats vanaf 1 juli volgend op het 
belastingjaar. Kijk dus kritisch naar uw voorlopige aanslag of voorlopige 
teruggaaf. Als u tijdig aangifte doet, voorkomt u daarmee dat u belastingrente 
moet betalen. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  



DGA 
 

 
 
Gebruikelijk loon  
Bent u dga? Dan wordt u geacht ten minste een ‘gebruikelijk’ loon te hebben.  
U kunt dit loon zelf vaststellen. Uw gebruikelijk loon is ten minste gelijk aan het 
hoogste van de drie volgende bedragen:  

- 75% van het loon uit de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’;  
- het hoogste loon van de overige werknemers van de onderneming of de 

daarmee verbonden lichamen;  
- € 45.000.  

 
Pensioen in eigen beheer  
Heeft u nog pensioen in eigen beheer? Dan kunt er tot 1 januari 2020 nog voor 
kiezen om dat pensioen af te kopen of om te zetten in een oudedag verplichting. 
Kiest u in 2017 nog voor afkoop, dan is 34,5% van de uitkering onbelast.  

Beoordeel daarom welke keuze voor u voordelig is. Afkoop in 2017 is voordeliger 
dan in 2018 of in 2019. In 2018 en 2019 is de afkoopkorting nog slechts 25% 
respectievelijk 19,5%. Wilt u uw pensioen in eigen beheer afkopen, regel dat dan 
nog dit jaar. 

Vastlegging overeenkomsten met de BV  
De dga en de BV worden nogal eens als één gezien. Strikt genomen is dat 
natuurlijk niet zo. Dat betekent dat alle overeenkomsten tussen de BV en de dga 
schriftelijk moeten worden vastgelegd. Ga daarom na of dat voor alle 
overeenkomsten (arbeidsovereenkomst, pensioenovereenkomst, lening 
overeenkomst e.d.) is geregeld. 
 
Dga en rekening courant schuld aan de BV 
Veel directeuren-grootaandeelhouders bankieren bij hun BV. Zij nemen geld op 
bij de BV voor privé-uitgaven. Die opnames worden in rekening-courant geboekt, 
en zo loopt de schuld aan de BV soms hoog op. De inspecteur kan het standpunt 
innemen dat er sprake is van een – vermomde – dividenduitkering door de BV 
aan de dga en die met 25% aanmerkelijkbelangheffing belasten.  
 
Dat levert regelmatig fiscale procedures op. De belastingrechter moet dan de 
grens trekken: kan de dga de schuld in rekening-courant nog aflossen, of hebben 
de opgenomen gelden definitief het vermogen van de BV verlaten. De rechter 
kijkt niet alleen naar de financiële positie van de dga, maar ook naar de 
aanwezigheid van een schriftelijk overeenkomst van geldlening.   
 
 

  



Personeel  
 
Minimumloon en minimum jeugdloon  
Het minimumjeugdloon wordt in twee stappen afgeschaft. Sinds 1 juli 2017 is het 
wettelijk minimumjeugdloon verhoogd. Werknemers van 22 jaar en ouder 
hebben recht op het wettelijk minimumloon. Ook is het loon voor 18 tot en met 
21-jarigen omhoog gegaan. Vanaf 2019 krijgen 21-jarigen het volledige wettelijk 
minimumloon en gaat voor 18 tot en met 20-jarigen het minimumjeugdloon 
verder omhoog. 
 
Vakantietoeslag overwerk 
Per 1 januari 2018 is de werkgever vakantietoeslag verschuldigd over overwerk. 
De bepaling kent directe werking. Als in 2017 verricht overwerk in 2018 wordt 
uitbetaald, is hierover vakantietoeslag verschuldigd. 
 
Loonkostenvoordeel per 1 januari 2018 
De overheid wil kwetsbare groepen werknemers betere kansen geven op de 
arbeidsmarkt. Om werkgevers daarbij te betrekken, biedt de overheid hen 
diverse voordelen in de loonkostensfeer. Per 1 januari 2018 worden er vier 
nieuwe loonkostenvoordelen (LKV’s) ingevoerd. Dat zijn jaarlijkse 
tegemoetkomingen op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein die 
werkgevers duizenden euro’s voordeel kunnen opleveren. De vier nieuwe 
regelingen vervangen de huidige premiekorting oudere werknemer en de 
premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De premiekorting voor jongere 
werknemers wordt niet vervangen; deze vervalt per 1 januari 2018. 
 
Per 1 januari 2018 worden er vier nieuwe loonkostenvoordelen ingevoerd: 
1. LKV oudere werknemer; 
2. LKV arbeidsgehandicapte werknemer; 
3. LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden; 
4. LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. 
 
Een werkgever kan voor meerdere werknemers recht hebben op een loonkosten-
voordeel. Werkgever én werknemer moeten aan diverse voorwaarden voldoen  
om voor een LKV in aanmerking te komen. Die voorwaarden verschillen per LKV.  

No risk premie oudere werknemer 
Werkgevers die mensen na 1 januari 2018 in dienst nemen die dan 56 jaar of 
ouder zijn, worden door de overheid gecompenseerd als deze werknemers 
uitvallen vanwege ziekte. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos 
zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen. Vijftigplussers melden zich niet 
vaker ziek dan jongere collega’s, maar als ze ziek zijn, zijn ze gemiddeld langer 
afwezig. Sommige werkgevers zijn bezorgd over extra kosten na het aannemen 
van werkloze vijftigplussers. De compensatieregeling neemt deze zorg weg, 
omdat het UWV de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer 
overneemt. Ook leidt ziekte van deze werknemers niet tot een hogere premie 
voor de ziektewet. 
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