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WAT MERKT U VAN
DE BELASTINGPLANNEN
IN HET KOMENDE JAAR?
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teaftrek voor de eigen woning in werking gezet. De
aftrek is niet langer effectief tegen het hoogste belastingtarief van 52% maar daalt ieder jaar met 0,5%.
Voor het jaar 2016 kan de renteaftrek nog maar tegen
maximaal 50,5% te gelde worden gemaakt.
Het heffingsvrij vermogen voor het inkomen uit sparen
en beleggen (box 3) wordt met ongeveer € 3.000 per

EEN NIEUW JAAR BETEKENT OOK WEER NIEUWE (BELASTING)REGELS. DIT JAAR STAAN
DEZE NIEUWE REGELS NOG MEER IN DE BELANGSTELLING DOOR HET POLITIEKE
BESLUIT OM EEN LASTENVERLICHTING VAN MAAR LIEFST 5 MILJARD DOOR TE VOEREN.
IN DEZE BIJDRAGE WORDEN EEN AANTAL BELANGRIJKE ONDERDELEN TOEGELICHT
VAN DE NIEUWE (BELASTING)REGELS DIE U VOOR U VAN BELANG KUNNEN ZIJN.

persoon verruimd. Heeft u in het jaar 2016 minder dan
€ 24.437 aan vermogen, dan wordt geen box 3 belastingheffing geheven. Komt u boven het heffingsvrij
vermogen, dan bedraagt de verschuldigde belasting1. WIJZIGINGEN INKOMSTENBELASTING

heffing effectief 1,2% van het vermogen. Gelet op de

EN TOESLAGEN

lage rendementen op onder andere spaarrekeningen

Een aantal belastingtarieven wordt naar beneden bij-

Doordat enerzijds de belastingtarieven worden ver-

kan de belastingheffing oplopen tot meer dan 100%.

gesteld en daarnaast worden de grenzen, waarbij een

laagd en anderzijds de heffingskortingen worden aan-

Om deze reden is er een voorstel aangenomen om de

hoger belastingtarief van toepassing wordt, opgetrok-

gepast, is het afhankelijk van uw persoonlijke situatie

box 3 belastingheffing voor het jaar 2017 te wijzigen.

ken. Hierdoor daalt voor veel mensen de belastinghef-

of u er in 2016 wel of niet op vooruit gaat. De eerste

fing op het inkomen. Dit is natuurlijk goed nieuws.

berekeningen laten zien dat er een grote groep is die

In 2016 zal de kinderopvangtoeslag en de inkomensaf-

Maar zoals wel vaker zit er een addertje onder het

er netto per maand op vooruit gaat.

hankelijke combinatiekorting ieder met € 250 miljoen

gras. De heffingskortingen (korting op de verschuldigWillem Vennix

worden verhoogd. Ouders met kinderen die gebruik

de belastingheffing) worden namelijk nog meer

Voor personen die in de 52% schijf vallen is een aantal

kunnen maken van deze toeslag en / of korting zullen

inkomensafhankelijk gemaakt en bouwen sneller af.

jaren geleden een jaarlijkse vermindering van de ren-

er het komende jaar op vooruit gaan.
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2. BIJTELLING VOOR DE AUTO VAN DE ZAAK
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5. EINDE VAN DE BLAUWE ENVELOPPE

Sinds een aantal jaren wordt de bijtelling voor de auto

wordt gebruikt voor de eigen woning en het (schoon)

Dit artikel wil ik besluiten met een lastenverlichting

van de zaak berekend op basis van de CO2-uitstoot.

kind is nog geen 40 jaar oud, dan bedraagt de vrijstel-

voor de overheid zelf maar die ons vanaf dit jaar

Deze regeling heeft bijgedragen aan het vergroten van

ling zelfs € 53.016.

allemaal raakt. De Belastingdienst en ook andere over-

een milieuvriendelijker wagenpark in Nederland. Zoals

heidsinstanties gaan steeds meer berichten digitaal

met veel stimuleringsmaatregelen is ook deze rege-

Daarnaast kan het opmaken van een goed testament

verzenden. Om er zeker van te zijn dat u alle informa-

ling slachtoffer geworden van zijn eigen succes. De

de nodig erfbelasting besparen. Zeker bij ondernemers

tie van de Belastingdienst ontvangt en onnodige

bijtellingspercentages voor zuinige auto’s gaan vanaf

is veel belastingvoordeel te behalen.

kosten en boeten betaald, is het raadzaam om u aan

2016 omhoog. Wanneer u voor het jaar 2016 al een

te melden bij het internetportaal “mijn.overheid.nl”.

zuinige auto heeft aangekocht, blijft het bijtellingsper-

4. ZZP (ZELFSTANDIGE ZONDER PERSONEEL)

centage van het jaar van aanschaf nog 60 maanden

Werkt u als ZZP’er of heeft u ZZP’ers voor u werken, dan

TOT SLOT

gelden. Wees zuinig op deze zuinige auto.

bent u bekend met de zogenaamde Verklaring Arbeids-

De gewijzigde (belasting)regels hebben gevolgen voor

Relatie (VAR). Deze VAR gaat in het komende jaar ver-

iedereen. Het is dan ook zinvol om de positieve en

3. SCHENK- EN ERFBELASTING

dwijnen en wordt vervangen. Om een dienstverband uit

negatieve gevolgen van deze wijzigingen voor uw

Ieder jaar worden de vrijstellingen voor de schenk- en

te sluiten, kunt u gebruik maken van goedgekeurde

situatie in beeld te krijgen. Wellicht kunt u samen met

erfbelasting verhoogd. Door tijdens leven vermogen

(model)overeenkomsten. Zorg dat u samen met uw

uw adviseur slimme oplossingen bedenken voor de

over te hevelen naar bijvoorbeeld uw kinderen kan

adviseur de voor u van belang zijnde stappen doorloopt

gewijzigde (belasting)regels in uw specifieke situatie.

veel belastingheffing worden bespaard. Het jaarlijks

zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Wij van De Groof helpen u graag verder.

vrijgestelde bedrag voor een schenking aan een kind
bedraagt in 2016 € 5.304. Wanneer de schenking

