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Afgelopen dinsdag, Prinsjesdag, is het
pakket Belastingplan 2018 gepresenteerd.
Omdat de formatie van een nieuw kabinet
nog niet is afgerond komen de plannen
nog van het demissionaire kabinet.
Het pakket maatregelen is daardoor
beperkt tot het hoogst noodzakelijke.
Nieuw beleid wordt er niet mee tot stand
gebracht. Dit neemt niet weg dat de
voorstellen op onderdelen ingrijpend zijn.
In deze nieuwsbrief leest u de samenvatting van de belangrijkste aspecten voor
u als ondernemer.

VOORSTELLEN VOOR ONDERNEMERS

Landbouwregeling vervalt
afnemers. U wordt over uw leveringen
en diensten btw verschuldigd. Dat zal
meestal 6% zijn. De keerzijde is dat u
recht krijgt op aftrek van de btw die
aan u in rekening is gebracht. Maar
dit betekent ook dat u:

Bent u landbouwer, veehouder,
tuinbouwer of bosbouwer? Dan
maakt u nu, voor de heffing van
omzetbelasting, mogelijk gebruik
van de landbouwregeling. Vorig
jaar is bij het Belastingplan 2017 al
aangekondigd dat deze regeling per
1 januari 2018 zou vervallen. Dat gaat
nu daadwerkelijk gebeuren. Er is wel
een overgangsregeling getroffen.
Gevolgen voor u en uw afnemers
De afschaffing van de landbouwregeling heeft gevolgen voor u en uw
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- een btw-administratie moet gaan
bijhouden, en
- btw-facturen moet uitreiken aan
uw afnemers, en
- geen ondertekende verklaringen
aan uw afnemers meer hoeft te
verstrekken, en
- periodiek btw-aangifte moet
indienen bij de Belastingdienst.
Overgangsregeling voor het herzien
van gemiste btw-aftrek
Er is nog een ander gevolg waarop
de overgangsregeling betrekking
heeft. Vanaf 1 januari 2018 wordt u
btw-plichtig en heeft u btw-aftrekrecht. Dat betekent wellicht ook dat
u de niet afgetrokken btw die u heeft

betaald op investeringsgoederen,
die u vóór 1 januari 2018 heeft
aangeschaft, alsnog wilt aftrekken.
Daarvoor bestaan herzieningsregels.
Herzieningsregels
Die houden in dat er voor onroerende
en roerende zaken waarop u afschrijft,
na het jaar van aanschaf nog een
herzieningsperiode volgt van
respectievelijk 9 en 4 jaar. In die
periode moet u per jaar respectievelijk
1/10e en 1/5e gedeelte van de bij
aanschaf in rekening gebrachte btw
herzien. Dit betekent dat u ieder jaar
opnieuw moet gaan beoordelen in
hoeverre u recht heeft op aftrek van
dat gedeelte van de btw. Dat hangt
af van de mate waarin u belaste of
vrijgestelde prestaties verricht. Als uit
de herzieningsberekening blijkt dat u
te veel of te weinig btw in aftrek heeft
gebracht, dan moet u het verschil op
de aangifte van het laatste tijdvak van
het boekjaar aangeven. 8
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VOORSTELLEN VOOR ONDERNEMERS

Landbouwregeling vervalt (vervolg)
Als u steeds de landbouwregeling
heeft toegepast, dan hebben de
herzieningsregels voor u tot nu toe
geen gevolgen gehad. Nu u op
1 januari 2018 btw-plichtig wordt
en u btw-aftrekrecht krijgt, zijn deze
herzieningsregels wel van belang
voor u. Er zijn twee manieren waarop
u voor de resterende termijnen van
de herzieningsperiode de btw-aftrek
alsnog kunt claimen:
1. de aftrek van betaalde btw op
vóór 1 januari 2018 aangeschafte
én in gebruik genomen investeringsgoederen, kunt u voor de resterende herzieningsperiode in één
keer claimen in de eerste btwaangifte van 2018;
2. de aftrek van betaalde btw op vóór
1 januari 2018 aangeschafte, maar
op die datum nog niet in gebruik
genomen investeringsgoederen
kunt u alsnog claimen. Door het
vervallen van de landbouwregeling
wijzigt de bestemming van het
goed immers van vrijgestelde
prestaties naar belaste prestaties.

Na ingebruikneming wordt de in
aftrek gebrachte btw herzien
volgens de hiervoor beschreven
herzieningsregels.
Geen forfaitaire aftrek meer voor uw
afnemers
Doordat u aftrekrecht krijgt, rekent u
geen niet aftrekbare btw meer door
aan uw afnemers. Een opstapeling
van doorberekende btw vindt
daardoor niet meer plaats. Daarom
komt ook de tegemoetkoming die
uw afnemers hiervoor krijgen (een
forfaitair aftrekrecht van 5,4% over
de in rekening gebrachte bedragen)
per 1 januari 2018 te vervallen.
Tip
U doet er verstandig aan u
goed voor te bereiden op deze
veranderingen. Bespreek met uw
adviseur de aanpassingen die
nodig zijn voor uw administratie
en voor het doen van btwaangiften in 2018. Hij/zij kan u
ook behulpzaam zijn bij het
claimen van de btw-aftrek.

VOORSTELLEN VOOR ONDERNEMERS

Aanscherping definitie geneesmiddel
Het toepassingsbereik van het
6%-tarief voor geneesmiddelen is,
na een uitspraak van de Hoge Raad
in november 2016, verruimd naar
andere producten, zoals tandpasta
en zonnebrandolie.
Dat vindt het kabinet ongewenst
en daarom is voorgesteld om de
definitie van geneesmiddel te
beperken tot producten waarvoor
een (parallel)handelsvergunning
is afgegeven op grond van de
Geneesmiddelenwet, of als die
daarvan uitdrukkelijk zijn vrijgesteld.
De wijziging van de definitie van
geneesmiddel heeft gevolgen voor
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alle ondernemers die gezondheidsproducten leveren inclusief
cosmetische, reinigende en verzorgende producten.

VOORSTELLEN VOOR ONDERNEMERS

Minder energieinvesteringsaftrek
Het percentage van de energieinvesteringsaftrek gaat volgend jaar
omlaag van 55% naar 54,5%. Investeer
daarom nog dit jaar.
U komt voor de EIA in aanmerking als
u minimaal € 2.500 investeert in een
bedrijfsmiddel dat vermeld staat op de
Energielijst. Die lijst vindt u op de site
RVO.nl. Hier moet u de investering ook
aanmelden binnen drie maanden na het
aangaan van de investeringsverplichting.

VOORSTELLEN VOOR DE DGA

Een jaar langer
extra giftenaftrek
Bedrijven kunnen gebruikmaken van
de multiplier voor de aftrek van giften
aan culturele instellingen met een
ANBI-status.
Culturele giften mogen voor de aftrek
in de vennootschapsbelasting tot
maximaal € 5.000 met een factor
1,5 worden vermenigvuldigd.
De multiplier zou per 1 januari 2018
vervallen, maar het demissionaire
kabinet kan hierover nu geen beslissing nemen, dus is besloten om de
multiplier met een jaar te verlengen.
Tip
U kunt alleen van deze extra
aftrekmogelijkheid voor culturele
giften gebruikmaken als de
culturele instelling een ANBI is.
Check dus eerst in het ANBIregister op de site van de
Belastingdienst of de culturele
instelling een ANBI-status heeft.

Van uw Accountant-Adviseur

VOORSTELLEN VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS
VOORSTELLEN VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Wijziging
tarieven box 1
inkomstenbelasting
Tweede en derde schijf
Het tarief in de tweede en derde
belastingschijf in de inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen wordt verhoogd van 40,80%
tot 40,85%. Deze schijven lopen
in 2017 van € 19.982 tot € 67.072.
De derde schijf wordt in 2018
verlengd naar € 68.507
Vierde schijf
De vierde schijf begint in 2018 bij
een inkomen in box 1 van € 68.507.
Het tarief wordt verlaagd van 52%
naar 51,95%.

OVERIGE VOORSTELLEN

Inkeerregeling
vervalt
Belastingplichtigen die inkomen of
vermogen verzwijgen, krijgen vanaf
1 januari 2018 altijd een boete.
Tot nu toe kan dit nog worden
voorkomen door binnen twee jaar
nadat een onjuiste of onvolledige
aangifte is gedaan, alsnog aangifte
te doen van het verzwegen inkomen
of vermogen. Inkeren kan na 1 januari
2018 nog wel aanleiding zijn voor
matiging van de boete.
De huidige inkeerreling blijft bestaan
voor de aangiften die vóór 1 januari
2018 zijn gedaan of hadden moeten
worden gedaan. Dat geldt ook voor
informatie, gegevens of aanwijzingen
die vóór 1 januari 2018 hadden
moeten zijn verstrekt.

Verdeling bij huwelijkse voorwaarden
na 1 januari 2018
Als u nu trouwt of een geregistreerd
partnerschap aangaat en u regelt
onderling verder niets, dan bent u
gehuwd / geregistreerd in algehele
gemeenschap van goederen. Dat
wil zeggen dat vanaf dat moment
al uw bezittingen en schulden
worden samengevoegd en u ieder
voor de helft daarvan eigenaar bent.
U bent over het vermogen dat hierbij
onderling mogelijk overgaat tussen u
en uw partner, geen schenkbelasting
verschuldigd.
Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het
huwelijksvermogensrecht. Trouwt u
vanaf die datum en regelt u onderling
verder niets, dan trouwt u op basis
van een beperkte gemeenschap van
goederen. Dit komt er in beginsel
op neer dat de gemeenschap van
goederen wordt beperkt tot het vermogen dat u en uw partner opbouwen
tijdens het huwelijk (partnerschap).
Bezittingen en schulden die u elk had
voor het huwelijk blijven privébezit.
Dat geldt ook voor schenkingen en
erfenissen die u ontvangt tijdens het
huwelijk.
Huwelijkse voorwaarden en schenkbelasting
Wilt u niet op basis van de beperkte
gemeenschap van goederen trouwen
(registreren), dan kunt u vanaf
1 januari 2018 daar bij huwelijkse
voorwaarden van afwijken. Zo kunt u
bij huwelijkse voorwaarden regelen
dat u toch op basis van algehele
gemeenschap van goederen getrouwd
bent. Maar ook een andere verdeling
is mogelijk. Dit kan wel gevolgen
hebben voor de schenk- of erfbelasting. Uitgangspunt is echter dat bij
een gelijke gerechtigdheid tot het
gezamenlijk vermogen (50 : 50)
er geen sprake is van schenking.
Dat is bijvoorbeeld het geval bij een
algehele huwelijksgemeenschap met

gelijke delen voor de partners. In de
volgende situaties is schenkbelasting
wel aan de orde:
- de minstvermogende van de
partners krijgt bij het aangaan van
de huwelijkse voorwaarden een
groter aandeel in het totale
vermogen dan 50%; of
- de meestvermogende van de
partners krijgt bij het aangaan van
de huwelijkse voorwaarden een
groter aandeel in het totale
vermogen.
De schenkbelasting is dan verschuldigd over het meerdere dat
wordt verkregen. Een vergelijkbare
bepaling wordt ook voorgesteld voor
de erfbelasting. Verder geldt het
voorgestelde ook voor ongehuwde
samenwoners die een notarieel
samenlevingscontract sluiten.
Let op
Kan de inspecteur bewijzen dat
een huwelijk of een notarieel
samenlevingscontract wordt
gesloten met als voornaamste
doel het ontgaan van schenk-of
erfbelasting, dan wordt schenkof erfbelasting geheven over
iedere vermogensverschuiving
tussen de partners, ongeacht de
omvang daarvan.
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Van uw Accountant-Adviseur

OVERIGE VOORSTELLEN

Pleegkind geen toeslagpartner meer

OVERIGE VOORSTELLEN

Een jaar langer
extra giftenaftrek
U kunt gebruikmaken van de
multiplier voor de aftrek van giften
aan culturele instellingen met een
ANBI-status.
Culturele giften mogen voor de
aftrek in de inkomstenbelasting tot
maximaal € 5.000 met een factor
1,25 worden vermenigvuldigd.
De multiplier zou per 1 januari 2018
vervallen, maar het demissionaire
kabinet kan hierover nu geen beslissing nemen, dus is besloten om de
multiplier met een jaar te verlengen.
Tip
U kunt alleen van deze extra
aftrekmogelijkheid voor culturele
giften gebruikmaken als de
culturele instelling een ANBI is.
Check dus eerst in het ANBIregister op de site van de
Belastingdienst of de culturele
instelling een ANBI-status heeft.

Vanaf 1 januari 2018 kan een
pleegkind geen partner meer zijn
voor toepassing van de toeslagen.
Dit komt tot nu toe voor bij samengestelde gezinnen.
Het partnerbegrip wordt aangepast,
zodat de partnerregeling gaat gelden
voor bloed- en aanverwanten in
de eerste graad van de toeslaggerechtigde. Een pleegkind behoort

hier alleen toe als een meerderjarige voor dit kind een pleegvergoeding ontving of ontvangt op
grond van de Wet op de Jeugdzorg
of de Jeugdwet of voor dit kind
kinderbijslag kreeg/krijgt. Alleen
als beiden 27 jaar of ouder zijn
bij aanvang van het kalenderjaar,
kunnen zij wel fiscale partners van
elkaar zijn, mits ook aan alle andere
voorwaarden wordt voldaan.

OVERIGE VOORSTELLEN

Tijdelijke
verhoging kansspelbelasting
De kansspelbelasting wordt tijdelijk
verhoogd van 29% naar 30,1%.
Tijdelijk wil in dit verband zeggen
gedurende zes maanden vanaf het
tijdstip dat het Wetsvoorstel kansspelen op afstand in werking treedt.
Dat zal naar verwachting op 1 juli 2018
gebeuren. Het huidige tarief voor de
kansspelbelasting keert dan per
1 januari 2019 weer terug.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld.
Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Drukfouten voorbehouden.
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