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Overzicht belangrijkste wijzigingen 2016-2019

In het Belastingpakket 2017 zijn een aantal maatregelen genomen die per 1 januari 2017 in werking 
zouden treden alsnog aangepast en zijn bestaande regelingen aangescherpt. De redactie van 
FiscaalTotaal heeft, net als voorgaande jaren, een handig schema opgesteld met de wijzigingen, 
ingedeeld in de categorieën Particulieren, Ondernemingen, Werkgevers, Pensioen en Formeel 
Belastingrecht.

Particulieren

2016 2017 2018 2019

Tarief eerste schijf 
verhoogd naar 8,40%

Tarief eerste schijf 
verhoogd naar 8,9%

Tarief tweede schijf 
verlaagd naar 12,25%

Tarief tweede schijf 
verhoogd naar 
13,15%

Tarief derde schijf 
verlaagd naar 40,40%

Toerekeningsstop be-
perkt tot APV’s voor 
zover die een reële, 
actieve onderneming
drijven.

Regeling voor een 
woning in aanbouw 
wordt uitgebreid naar 
bouwkavels in wet 
opgenomen.

Hoogste percentage 
eigenwoningforfait 
naar 2,35%.

Hoogste percentage 
eigenwoningforfait 
blijft 2,35%.

Hypotheekrenteaf-
trek maximaal 50,5% 
aftrek.

Hypotheekrenteaf-
trek maximaal 50% 
aftrek.

Hypotheekrenteaf-
trek maximaal 49,5%

Hypotheekrenteaf-
trek maximaal 49,0%

Boeterente valt onder 
eigenwoningrente

Boeterente valt onder 
eigenwoningrente

Tot 2018 ontstane 
restschulden kunnen 
maximaal 15 jaar wor-
den afgetrokken.

In 2018 ontstane rest-
schulden niet meer 
aftrekbaar
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2016 2017 2018 2019

Starterslening kwali-
ficeert als bestaande 
eigenwoningschuld.

Starterslening kwali-
ficeert als bestaande 
eigenwoningschuld.

Informatieplicht 
eigenwoninglening 
voor “niet-banken” 
via aangifte belasting-
plichtige.

Onder omstandighe-
den is rente van de 
schuld bij erfrechte-
lijk verkregen vrucht-
gebruik van een eigen 
woning aftrekbaar.

Tarief aanmerkelijk 
belang blijft 25%.

Tarief aanmerkelijk 
belang blijft 25%.

Kosten monumen-
tenpand in Europees 
Economische Ruimte 
onder voorwaarden 
aftrekbaar.

Uitgaven voor mo-
numentenpanden 
waarschijnlijk niet 
meer aftrekbaar.

Scholingsuitgaven 
waarschijnlijk niet 
meer aftrekbaar.

Multiplier voor giften 
aan culturele instel-
lingen kan nog tot 
en met 2017 worden 
toegepast.

Multiplier voor giften 
aan culturele instel-
lingen kan nog tot 
en met 2017 worden 
toegepast.

Multiplier voor giften 
aan culturele instel-
lingen kan niet meer 
worden toegepast.
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2016 2017 2018 2019

Voor levensloopte-
goeden van 3.000 
euro en meer blijft 
inleg t/m 2021 mo-
gelijk zonder verdere 
opbouw levensloop-
verlof-korting. Vrije 
besteding mogelijk 
met toepassing vóór 
2012 opgebouwde 
levensloopverlof-kor-
ting.

Voor levensloopte-
goeden van 3.000 
euro en meer blijft 
inleg t/m 2021 mo-
gelijk zonder verdere 
opbouw levensloop-
verlof-korting. Vrije 
besteding mogelijk 
met toepassing vóór 
2012 opgebouwde 
levensloopverlof-kor-
ting.

Voor levensloopte-
goeden van 3.000 
euro en meer blijft 
inleg t/m 2021 mo-
gelijk zonder verdere 
opbouw levensloop-
verlof-korting. Vrije 
besteding mogelijk 
met toepassing vóór 
2012 opgebouwde 
levensloopverlof-kor-
ting.

Voor levensloopte-
goeden van 3.000 
euro en meer blijft 
inleg t/m 2021 mo-
gelijk zonder verdere 
opbouw levensloop-
verlof-korting. Vrije 
besteding mogelijk 
met toepassing vóór 
2012 opgebouwde 
levensloopverlof-kor-
ting.

Schenkvrijstelling 
voor eigen woning 
verruim naar 100.000 
euro voor kinderen 
tussen 18 en 40 jaar.

VAR’s 2014/2015 ook 
in 2016 tot 1 mei 
2016. Vanaf die datum 
Wet DBA van toepas-
sing. Opdrachtgever 
en -nemer hoofdelijk 
aansprakelijk indien 
‘opdracht’ dienstbe-
trekking blijkt te zijn.

Belastingdienst voor-
lichtende rol t.a.v. 
Wet DBA, nog geen 
handhaving. Behalve 
voor fraudegevallen.

Start handhaving Wet 
DBA.

Per 2016 tijdsevenre-
dige heffingskorting 
voor kwalificerende 
buitenlands belas-
tingplichtigen.

Maximum algemene 
heffingskorting 2.242 
euro.

Maximum algemene 
heffingskorting ver-
hoogd naar € 2.254.
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2016 2017 2018 2019

Maximaal over-
draagbare algemene 
heffingskorting voor 
partner geboren ná 
31 december 1962 is 
1.057 euro.

Maximaal over-
draagbare algemene 
heffingskorting voor 
partner geboren ná 
31 december 1962 is 
902 euro.

Afbouw algemene 
heffingskorting met 
4,822% vanaf begin 
tweede schijf tot 
€ 66.421.

Afbouw algemene 
heffingskorting met 
4,787% vanaf begin 
tweede schijf tot 
€ 67.078.

Indexering percenta-
ge algemene hef-
fingskorting wettelijk 
geregeld.

Maximum arbeidskor-
ting € 3.103.

Maximum arbeidskor-
ting € 3.223.

Afbouw arbeidskor-
ting begint vanaf 
€ 34.015. Vanaf inko-
men van € 111.600 
bedraagt de arbeids-
korting nihil.

Afbouw arbeidskor-
ting begint vanaf 
€ 19.982. Vanaf inko-
men van € 121.972 
bedraagt de arbeids-
korting nihil.

Werkbonus afge-
schaft voor nieuwe 
gevallen. Bestaande 
niet aangepast aan 
inflatie. Op 31 de-
cember 2015 moet de 
werknemer 62 jaar 
of ouder zijn om de 
werkbonus toe kun-
nen passen (bestaan-
de gevallen).

Werkbonus afgeschaft 
voor nieuwe gevallen. 
Bestaande niet aan-
gepast aan inflatie. 
Op 31 december 2016 
moet de werknemer 
63 jaar of ouder zijn 
om de werkbonus toe 
kunnen passen (be-
staande gevallen).
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2016 2017 2018 2019

Maximale inkomens-
afhankelijke combi-
natiekorting € 2.769.

Maximale inkomens-
afhankelijke combi-
natiekorting € 2.778.

Percentage inko-
mensafhankelijke 
combinatiekorting 
verhoogd naar 
6,159%.

Percentage inko-
mensafhankelijke 
combinatiekorting 
blijft 6,159%.

De ouderenkorting 
wordt 1.187 euro tot 
een inkomen van 
35.949 euro en voor 
belastingplichtigen 
met een hoger inko-
men 70 euro.

De ouderenkorting 
wordt € 1.292 tot een 
inkomen van € 36.057 
en voor belasting-
plichtigen met een 
hoger inkomen € 71.

Bijzondere verhoging 
heffingskorting voor 
niet-premieplichtigen 
vervalt.

Tarief box 3 gewijzigd.

Schulden die deel 
uitmaken van een 
algemeenheid waar-
op krachtens erfrecht 
een vruchtgebruik 
rust of is gevestigd 
volledig worden bij 
de vruchtgebruiker in 
box 3 in aanmerking 
genomen.

Wanneer lichaam 
waarin belasting-
plichtige een ab heeft 
vbi-status verkrijgt 
moet over de over de 
positieve ab-claim 
worden afgerekend.
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2016 2017 2018 2019

Wanneer box 3 
vermogen binnen 18 
maanden verhuisd 
naar een box 2-vbi-li-
chaam en weer 
terugkeert naar box 3 
heeft tot gevolg, dat 
het vermogen zowel 
in box 2 als box 3 is 
belast.

Het percentage van 
het forfaitaire ren-
dement uit een vbi 
wordt gekoppeld 
aan het voor dat jaar 
geldende percentage 
van de hoogste schijf 
in box 3.

Het percentage van 
het forfaitaire ren-
dement uit een vbi 
wordt gekoppeld 
aan het voor dat jaar 
geldende percentage 
van de hoogste schijf 
in box 3.

De box 3-vrijstelling 
voor banksparen ten 
behoeve van uitvaart-
kosten zal waar-
schijnlijk verdwijnen.

Aftrekbare premies 
voor lijfrenten be-
perkt tot 13,3% van 
de premiegrondslag. 
De vermenigvuldi-
gingsfactor wordt 
verlaagd naar 6,27.



Overzicht belangrijkste wijzigingen 2016-2019

7

2016 2017 2018 2019

De maximum uur-
vergoeding voor de 
kinderopvangtoe-
slag wordt verhoogd 
naar 5,52 euro voor 
gastouderopvang, 
6,42 euro voor bui-
tenschoolse opvang 
en 6,89 euro voor het 
kinderdagverblijf.

De maximum uur-
vergoeding voor de 
kinderopvangtoeslag 
wordt verhoogd naar 
€ 5,75 voor gastou-
deropvang (zowel 
dagopvang als BSO), 
€ 7,18  voor dagop-
vang en € 6,69 voor 
BSO door een kinder-
dagverblijf.

Toetsingsinkomen 
waaronder maximaal 
kindgebonden bud-
get wordt verkregen 
verlaagd naar 19.657 
euro. Het afbouwper-
centage blijft 6,75%.

Toetsingsinkomen 
waaronder maximaal 
kindgebonden budget 
wordt verkregen ver-
laagd naar € 20.109. 
Het afbouwpercenta-
ge blijft 6,75%.

Het kindgebonden 
budget wordt voor 
het eerste kind 
verhoogd naar 1.038 
euro en voor het 
tweede kind naar 795 
euro.

Het kindgebonden 
budget wordt voor 
het eerste kind ver-
hoogd naar € 1.142 en 
voor het tweede kind 
naar € 898.

Verhoging kindgebon-
den budget alleen-
staande ouder stijgt 
naar maximaal 3.066 
euro.

Verhoging kind-
gebonden budget 
alleenstaande ouder 
stijgt naar maximaal 
€ 3.076.

CO2-grenzen bijtel-
ling aangescherpt.

CO2-grenzen bijtelling 
aangescherpt (van 
WLTP i.p.v. NEDC)

WLPT vanaf 1-9-2018 
van toepassing voor 
alle nieuw verkochte 
auto’s, behalve voor 
uitlopende series.

WLPT vanaf 1-9-2019 
op alle auto’s van 
toepassing.
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2016 2017 2018 2019

Bijtelling voor auto’s 
vanaf 51 tot en met 
106 gr/km wordt 21%, 
tot 51 gr/km wordt de 
bijtelling 15%, voor 
nulemissie-auto’s 4%.

Bijtelling 0% voor 
auto’s met nul-emis-
sie, andere auto’s 
bijtelling 22%

Bijtelling 0% voor 
auto’s met nul-emis-
sie, andere auto’s 
bijtelling 22%

Bijtelling 0% voor 
auto’s met nul-emis-
sie, andere auto’s 
bijtelling 22%
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De box 3 tarieven voor 2017 zijn:

van het ge-
deelte van de 
grondslag dat 
meer be-
draagt dan

maar niet 
meer dan

wordt toege-
rekend aan 
rendements-
klasse I

belasting-
tarief

en wordt toe-
gerekend aan 
rendements-
klasse II

belasting-
tarief

0 75.000 67% 1,63% 33% 5,39%
75.000 975.000 21% 1,63% 79% 5,39%
975.000  0% 1,63% 100% 5,39%

De box 1 tarieven voor 2017 zijn:

belastbaar in-
komen meer 
dan

doch niet 
meer dan

belasting-
tarief

tarief premie 
volksverzeke-
ringen

totaal tarief heffing over 
totaal van de 
schijven in €

- 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303
19.982 33.791 13,15% 27,65% 40,80% 12.937
33.791 67.072 40,8%  40,80% 26.515 
67.072 - 52%   52%

- 19.982 8,90% 9,75% 18,65% 3.726
19.982 33.791 13,15% 9,75% 22,90% 6.888
33.791 67.072 40,8%   40,80% 20.466
67.072 - 52%   52%

 19.982 8,90% 9,75% 18,65% 3.726
19.982 34.130 13,15% 9,75% 22,90% 6.965
34.130 67.072 40,80%   40,80% 20.405
67.072 - 52%   52%

jonger dan 
65 jaar plus 9 
maanden

65 jaar plus 9 
maanden en 

ouder

geboren voor 
1 januari 1946
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Ondernemingen

2016 2017 2018 2019

Einde eerste schijf 
Vpb bij € 200.000.

Einde eerste schijf 
Vpb bij € 200.000.

Einde eerste schijf 
Vpb bij € 250.000.

Einde eerste schijf 
Vpb bij € 250.000.

Overheidsonder-
nemingen worden 
Vpb-plichtig met eni-
ge uitzonderingen.

aanvullende docu-
mentatieverplichtin-
gen verrekenprijzen 
ingevoerd.

CO2-grenzen bijtel-
ling aangescherpt.

CO2-grenzen bijtelling 
aangescherpt (van 
WLTP i.p.v. NEDC).

WLPT vanaf 1-9-2018 
van toepassing voor 
alle nieuw verkochte 
auto’s, behalve voor 
uitlopende series.

WLPT vanaf 1-9-2019 
op alle auto’s van 
toepassing.

Bijtelling voor auto’s 
vanaf 51 tot en met 
106 gr/km wordt 21%, 
tot 51 gr/km wordt de 
bijtelling 15%, voor 
nulemissie-auto’s 4%.

Bijtelling 0% voor 
auto’s met nul-emis-
sie, andere auto’s 
bijtelling 22%

Bijtelling 0% voor 
auto’s met nul-emis-
sie, andere auto’s 
bijtelling 22%

Bijtelling 0% voor 
auto’s met nul-emis-
sie, andere auto’s 
bijtelling 22%

VAR’s 2014/2015 ook 
in 2016 geldig tot 1 
mei 2016.

1-5-2016 Wet DBA 
inwerking getreden.

Belastingdienst voor-
lichtende rol t.a.v. 
Wet DBA, nog geen 
handhaving.

Start handhaving Wet 
DBA.

Aftrek beperkte 
algemene kosten ver-
hoogd naar 80% voor 
IB-ondernemers.
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2016 2017 2018 2019

Huurkosten van 
onzelfstandige wer-
kruimte in huurwo-
ning niet aftrekbaar

De FOR-opbouw 
wordt verlaagd naar 
9,8%.

De FOR-opbouw blijft 
9,8%.

Maximumopbouw 
FOR € 8.774

Maximumopbouw 
FOR € 8.946

Maximumopbouw 
FOR € 8.774 Het per-
centage voor de ener-
gie-investeringsaftrek 
(EIA) wordt verhoogd 
naar 58%

Het percentage voor 
de energie-inves-
teringsaftrek (EIA) 
wordt verlaagd naar 
55,5%

 Het percentage voor 
de energie-inves-
teringsaftrek (EIA) 
wordt verlaagd naar 
55,0%

Het percentage voor 
de energie-inves-
teringsaftrek (EIA) 
wordt verlaagd naar 
54,5%

De percentages voor 
de milieu-investe-
ringsaftrek (MIA) 
blijven gelijk.

De percentages voor 
de milieu-investe-
ringsaftrek (MIA) 
blijven gelijk.

Aanvullende aftrek 
speur- en ontwikke-
lingswerk is verval-
len. Blijft van toepas-
sing op aanvragen die 
betrekking hebben 
op de periode vóór 
1-1-2016.

Mogelijke samenvoe-
ging RDA en S&O-af-
trek.

Multiplier voor giften 
aan culturele instel-
lingen kan nog tot 
en met 2017 worden 
toegepast.

Multiplier voor giften 
aan culturele instel-
lingen kan nog tot 
en met 2017 worden 
toegepast.

 Multiplier voor giften 
aan culturele instel-
lingen kan niet meer 
worden toegepast.
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2016 2017 2018 2019

Verhuurderheffing 
naar 0,491%

Verhuurder-heffing 
naar 0,536%

Verlenging afbouw-
termijn en renteaftrek 
beperkt voor over-
nameschulden bij 
verbonden lichamen, 
FE, fusie en splitsin-
gen (voor boekjaren 
die starten na 31-12-
2016)

BEPS afspraken 
geïmplementeerd in 
innovatiebox

Loon van dga van 
innovatieve startup 
mag onder voorwaar-
den voor de toepas-
sing van de gebrui-
kelijkloonregeling 
worden vastgesteld 
op het wettelijke 
minimumloon.

Watersportvrijsteling 
voor BTW aangepast 
naar jurisprudentie.

Begrip bouwterrein 
voor BTW in overeen-
stemming gebracht 
met jurisprudentie

Fictieve dienstbetrek-
king voor commissa-
rissen vervalt.
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2016 2017 2018 2019

Beloningen (wuo/
row/loon) van buiten-
landse bestuurders 
en commissarissen 
van in Nederland 
gevestigde vennoot-
schappen in Neder-
land belast.

Bedrijfsopvolgings-
regeling bij indirect 
ab van minder dan 
5% niet toepassing 
(reparatie n.a.v. juris-
prudentie).

Teruggaafregeling 
oninbare vorderingen 
btw is vereenvoudigd.

Lichamen met be-
perkt winstgevende 
ondernemingsac-
tiviteiten onder 
voorwaarden geheel 
vrijgesteld van Vpb.

Bijstelling toegang 
tot innovatiebox 
(voldoen aan Nexus 
benadering en de 
criteria voor kwalifi-
cerende immateriële 
activa).

Overgangsrecht inno-
vatiebox loopt tot het 
laatste boekjaar dat 
eindigt voor 1-7-2021 
voor ‘innovatie-ac-
tiva’ voortgebracht 
voor 1-7-2016.
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Werkgever

2016 2017 2018 2019

Werkbonus afge-
schaft voor nieuwe 
gevallen. Bestaande 
niet aangepast aan 
inflatie. Op 31 de-
cember 2014 moet de 
werknemer 62 jaar 
of ouder zijn om de 
werkbonus toe kun-
nen passen (bestaan-
de gevallen).

Werkbonus afgeschaft 
voor nieuwe gevallen. 
Bestaande niet aan-
gepast aan inflatie. 
Op 31 december 2014 
moet de werknemer 
63 jaar of ouder zijn 
om de werkbonus toe 
kunnen passen (be-
staande gevallen).

Stamrechtvrijstel-
ling afgeschaft voor 
nieuwe gevallen. 
Bij opname van het 
stamrechtkapitaal al 
dan niet in één keer 
(en andere vormen 
van “onregelmatige 
afwikkeling” zoals 
belening en verpan-
ding) wordt geen re-
visierente in rekening 
gebracht.

Als de doelstellingen 
om arbeidsgehandi-
capten aan een baan 
te helpen niet worden 
gehaald komt er een 
quotum voor het aan-
nemen van mensen 
met een arbeidsbe-
perking.
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2016 2017 2018 2019

Onder het depotstel-
sel kan de niet-gecer-
tificeerde uitlener die 
geen depot aanhoudt 
een maximale boe-
te van 19.500 euro 
krijgen.

Onder het depotstel-
sel kan de niet-gecer-
tificeerde uitlener die 
geen depot aanhoudt 
een maximale boe-
te van 19.500 euro 
krijgen.

Als sprake is van een 
niet-gecertificeerde 
uitlener, moet de 
inlener 35% van de 
factuur op het depot 
storten. Voor het niet 
voldoen aan deze 
stortingsverplichting 
is de maximale boete 
van 7.800 euro. Ook is 
hoofdelijke aanspra-
kelijkheid mogelijk 
tot het bedrag dat 
gestort had moeten 
worden.

Als sprake is van een 
niet-gecertificeerde 
uitlener, moet de 
inlener 35% van de 
factuur op het depot 
storten. Voor het niet 
voldoen aan deze 
stortingsverplichting 
is de maximale boete 
van 7.800 euro. Ook is 
hoofdelijke aanspra-
kelijkheid mogelijk 
tot het bedrag dat 
gestort had moeten 
worden.

De WAO/WIA-basis-
premie wordt ver-
hoogd naar 5,88%.

De rekenpremie voor 
de Werkhervattings-
kas wordt 1,12%.

De AWf-premie wordt 
2,44%.

Inhoudingsplicht 
buitenlands con-
cernonderdeel kan 
worden verlegd naar 
concernonderdeel in 
Nederland
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2016 2017 2018 2019

Gebruikelijk loon blijft 
44.000 euro.

Gebruikelijk loon blijft 
44.000 euro.

Loon van dga van 
innovatieve startup 
mag onder voorwaar-
den voor de toepas-
sing van de gebrui-
kelijkloonregeling 
worden vastgesteld 
op het wettelijke 
minimumloon.

CO2-grenzen bijtel-
ling aangescherpt.

CO2-grenzen bijtelling 
aangescherpt (van 
WLTP i.p.v. NEDC)
WLPT vanaf 1-9-2017 
voor alle nieuwe au-
to’s die op de markt 
komen vanaf die 
datum

WLPT vanaf 1-9-2018 
van toepassing voor 
alle nieuw verkochte 
auto’s, behalve voor 
uitlopende series.

WLPT vanaf 1-9-2019 
op alle auto’s van 
toepassing.

Bijtelling voor auto’s 
vanaf 51 tot en met 
106 gr/km wordt 21%, 
tot 51 gr/km wordt de 
bijtelling 15%, voor 
nulemissie-auto’s 4%.

Bijtelling 0% voor 
auto’s met nul-emis-
sie, andere auto’s 
bijtelling 22%

Bijtelling 0% voor 
auto’s met nul-emis-
sie, andere auto’s 
bijtelling 22%

Bijtelling 0% voor 
auto’s met nul-emis-
sie, andere auto’s 
bijtelling 22%

Eindheffingsloon is 
uitgesloten van loon-
begrip berekenen 
gemiddeld uurloon 
voor S&O-afdracht-
vermindering

Niet voldoen aan me-
dedelingsplicht kan 
leiden tot boete max. 
€ 2.500.

Eén premie voor 
WGA-flex en vast.
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2016 2017 2018 2019

Overstap eigenrisico-
drager na 1-7-2015, 
dan vallen staartlas-
ten niet meer onder 
het eigen risico.

Overstap naar pu-
bliek WGA dan is de 
premie o.b.v. schade 
in plaats van mini-
mumpremie.

Voor levensloopte-
goeden van 3.000 
euro en meer blijft 
inleg t/m 2021 mo-
gelijk zonder verdere 
opbouw levensloop-
verlof-korting. Vrije 
besteding mogelijk 
met toepassing vóór 
2012 opgebouwde 
levensloopverlof-kor-
ting.

Voor levensloopte-
goeden van 3.000 
euro en meer blijft 
inleg t/m 2021 mo-
gelijk zonder verdere 
opbouw levensloop-
verlof-korting. Vrije 
besteding mogelijk 
met toepassing vóór 
2012 opgebouwde 
levensloopverlof-kor-
ting.

Voor levensloopte-
goeden van 3.000 
euro en meer blijft 
inleg t/m 2021 mo-
gelijk zonder verdere 
opbouw levensloop-
verlof-korting. Vrije 
besteding mogelijk 
met toepassing vóór 
2012 opgebouwde 
levensloopverlof-kor-
ting.

Voor levensloopte-
goeden van 3.000 
euro en meer blijft 
inleg t/m 2021 mo-
gelijk zonder verdere 
opbouw levensloop-
verlof-korting. Vrije 
besteding mogelijk 
met toepassing vóór 
2012 opgebouwde 
levensloopverlof-kor-
ting.

Maximaal over-
draagbare algemene 
heffingskorting voor 
partner geboren ná 
31 december 1962 is 
1.057 euro.

Maximaal over-
draagbare algemene 
heffingskorting voor 
partner geboren ná 
31 december 1962 is 
904 euro.

Afbouw algemene 
heffingskorting met 
4,822% vanaf begin 
tweede schijf tot 
66.421 euro.

Afbouw algemene 
heffingskorting met 
4,787% vanaf begin 
tweede schijf tot circa 
66.000 euro.

Maximum arbeidskor-
ting € 2.769
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2016 2017 2018 2019

Afbouw arbeidskor-
ting begint vanaf 
34.000 euro. Vanaf 
inkomen van 111.600 
euro bedraagt de 
arbeidskorting nihil.

Afbouw arbeidskor-
ting begint vanaf 
33.900 euro. Vanaf 
inkomen van 116.900 
euro bedraagt de 
arbeidskorting nihil.

 Geen jaarloonuit-
vraag Belastingdienst 
bij werkgevers (dus 
over belastingjaar 
2016 geen jaarloon-
uitvraag meer).

 Werkkostenregeling 
aangescherpt.

Premiekorting scho-
lingsbelemmerden 
wordt € 2.000 (gelijk 
aan doelgroep banen-
afspraak).

Invoering loonkos-
tenvoordelen (LKV) 
(wet tegemoetkoming 
loondomein).

Invoering Lage in-
komensvoordeel in 
Wet tegemoetkoming 
loondomein.

Bij werknemers van 
startups kan op-
brengst bij verkoop of 
uitoefening opties als 
loon in aanmerking 
genomen worden. 
Max. vrijstelling 
€ 12.500.
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Pensioen

2016 2017 2018 2019

Variabiliteit van al in-
gegaan pensioen niet 
meer mogelijk.

Pensioenspaarmoge-
lijkheid in box 3 voor 
inkomensgroep vanaf 
100.000 euro.

Meer pensioenop-
bouwmogelijkheden 
voor zzp’ers. Pen-
sioenvermogen in 
derde pijler (ook van 
werknemers) blijft 
buiten vermogen-
stoets bijstand en kan 
zonder revisierente 
worden gebruikt bij 
arbeidsongeschikt-
heid.

AOW-leeftijd wordt 
65 + 6 maanden met 
aanpassing fiscale 
faciliteiten.

AOW-leeftijd wordt 
65 + 9 maanden met 
aanpassing fiscale 
faciliteiten.

AOW-leeftijd wordt 66 
jaar met aanpassing 
fiscale faciliteiten.

AOW-leeftijd 66 jaar 
+ 4 maanden met 
aanpassing fiscale 
faciliteiten.

Overbruggingsrege-
ling AOW-verhoging.

Overbruggings-rege-
ling AOW-verhoging.

Ingangsdatum pensi-
oen maximaal 5 jaar 
na datum ingang AOW

Inwerkingtreding 
nieuw verdrag met 
Duitsland. Neder-
lands pensioen wordt 
in Duitsland zes jaar 
lager belast.



Overzicht belangrijkste wijzigingen 2016-2019

20

2016 2017 2018 2019

Pensioengerechtigde 
leeftijd zal vanaf 1 
januari 2016 sneller 
worden verhoogd: 
deze wordt 66 jaar 
in 2018 en 67 jaar in 
2021.

Opbouw pensioen 
in eigen beheer 
niet meer mogelijk 
(31-3-2017 uiterste 
datum, dan moeten 
alle formaliteiten zijn 
geregeld)

Mogelijkheid om pen-
sioen fiscaal geruis-
loos af te stempelen 
van commerciële 
waarde naar fiscale 
waarde (geen LB, 
VPB en revisierente 
verschuldigd)

Mogelijkheid om pen-
sioen fiscaal geruis-
loos af te stempelen 
van commerciële 
waarde naar fiscale 
waarde (geen LB, 
VPB en revisierente 
verschuldigd)

Mogelijkheid om pen-
sioen fiscaal geruis-
loos af te stempelen 
van commerciële 
waarde naar fiscale 
waarde (geen LB, 
VPB en revisierente 
verschuldigd)

Mogelijkheid om 
pensioenaanspraken 
PEB af te kopen tegen 
34,5% korting op de 
grondslag

Mogelijkheid om 
pensioenaanspraken 
PEB af te kopen tegen 
25 % korting op de 
grondslag

Mogelijkheid om 
pensioenaanspraken 
PEB af te kopen tegen 
19,5% korting op de 
grondslag

Mogelijkheid om 
pensioenaanspraken 
PEB om te zetten in 
oudedagsverplichting

Mogelijkheid om 
pensioenaanspraken 
PEB om te zetten in 
oudedagsverplichting

Mogelijkheid om 
pensioenaanspraken 
PEB om te zetten in 
oudedagsverplichting
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Formeel Belastingrecht

2016 2017 2018 2019

Onder het depotstel-
sel kan de niet-gecer-
tificeerde uitlener die 
geen depot aanhoudt 
een maximale boe-
te van 19.500 euro 
krijgen.

Onder het depotstel-
sel kan de niet-gecer-
tificeerde uitlener die 
geen depot aanhoudt 
een maximale boe-
te van 19.500 euro 
krijgen.

Als sprake is van een 
niet-gecertificeerde 
uitlener, moet de 
inlener 35% van de 
factuur op het depot 
storten. Voor het niet 
voldoen aan deze 
stortingsverplichting 
is de maximale boete 
van 7.800 euro. Ook is 
hoofdelijke aanspra-
kelijkheid mogelijk 
tot het bedrag dat 
gestort had moeten 
worden.

Als sprake is van een 
niet-gecertificeerde 
uitlener, moet de 
inlener 35% van de 
factuur op het depot 
storten. Voor het niet 
voldoen aan deze 
stortingsverplichting 
is de maximale boete 
van 7.800 euro. Ook is 
hoofdelijke aanspra-
kelijkheid mogelijk 
tot het bedrag dat 
gestort had moeten 
worden.

Nieuw heffingssys-
teem voor aanslagen 
en voorlopige aansla-
gen inkomstenbelas-
ting, schenkbelasting 
en erfbelasting. Wij-
zigingen voor navor-
dering en ambtshalve 
vermindering gelden 
direct zodra het Wets-
voorstel vereenvoudi-
ging formeel verkeer 
Belastingdienst in 
werking treedt.

regeling massaal be-
zwaar in AWR opge-
nomen
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2016 2017 2018 2019

regeling voor preju-
diciële vragen aan de 
Hoge Raad ingevoerd.

De tegemoetkoming 
/voorschot bij toe-
slagen is minimaal 
het bedrag van het 
verleende voorschot 
indien vijf jaren zijn 
verstreken na het be-
rekeningsjaar waarop 
de tegemoetkoming 
betrekking heeft.

Verhaal toeslagschul-
den door Ontvanger 
in faillisements- of 
beslaggevallen vóór 
andere crediteuren.

Invorderingsmaat-
regelen grotendeels 
van toepassing op 
toeslagen

Voorschot of belas-
tingteruggaaf hoeft 
niet te worden toege-
kend/uitbetaald bij 
twijfel over of ontbre-
ken van gegevens.

Belastingen en toe-
slagen kunnen met 
elkaar worden verre-
kend.


