Nieuwsbrief april 2012
Begrotingsakkoord bereikt
Tweede Kamer 26 april 2012
Op 26 april 2012 hebben VVD, CDA, D66, Groen Links en
Christen Unie overeenstemming bereikt over een pakket te
nemen maatregelen om het overheidstekort weer onder de
Europese begrotingsnorm van maximaal 3% te brengen.
De belangrijkste fiscale punten uit het akkoord zijn de
volgende:
1. Het algemene Btw-tarief gaat in oktober 2012 met 2%punt omhoog naar 21%. De BTW op podiumkunsten
gaat weer terug van 19% naar 6%. De BTW op
zonnepanelen gaat omlaag naar 6%.
2. De overdrachtsbelasting blijft op 2%.
3. Voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken is de rente
vanaf 2013 niet meer aftrekbaar.
4. De onbelaste reiskostenvergoeding en het onbelaste
privégebruik van de auto van de zaak worden afgeschaft.
5. De werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen
gaat omhoog van 30% naar 75%.
6. Er komt in 2013 een eenmalige crisisheffing in de vorm
van een werkgeversheffing over hogere inkomens en
bonussen (ter grootte van € 500.000).
7. Er komt een beperking van de deelnemingsrente in de
vennootschapsbelasting.
8. De loonbelastingtabellen worden voor één jaar niet
aangepast, waardoor stijgende lonen iets zwaarder
worden belast.
9. De bankenbelasting wordt verdubbeld (naar € 600.000).
10. Fossiele brandstoffen worden zwaarder belast
(vergroening).
11. De accijnzen op alcohol, tabak en frisdrank gaan
omhoog (ter grootte van € 625 miljoen).

12. Het eurovignet wordt duurder, waarmee het
vrachtvervoer over de weg zwaarder wordt belast.
De belangrijkste niet-fiscale maatregelen zijn de volgende:
1. De AOW-leeftijd gaat sneller omhoog: in 2013 al met 1
maand. Daarnaast stijgt hij in stappen tot in 2019 de
pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar is en in 2024 67
jaar. Daarna wordt de AOW aan de levensverwachting
gekoppeld.
2. In 2014 gaat de pensioenleeftijd (voor aanvullende
pensioenen uit dienstbetrekking) omhoog naar 67 jaar.
Deze maatregel betreft uitsluitend de nieuwe opbouw.
3. Werkgevers gaan de eerste zes maanden van de WWuitkering betalen. Hoogte en duur van de WW blijven
overeind.
4. De ambtenarensalarissen –behalve die in de zorgworden twee jaar bevroren.
5. Het wetsvoorstel tot verhoging van griffierechten gaat
niet door.
6. Bezuinigingsplannen in het passend onderwijs, het
persoonsgebonden budget en op natuur worden
teruggedraaid. Ook de in eerste instantie geplande
bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking is van de
baan.
7. Er wordt € 1.6 miljard bezuinigd in de zorg door een
nieuw systeem van eigen bijdragen en eigen risico’s.
8. Het beschikbare budget voor de extra
‘doorwerkbonussen’ wordt beëindigd.
Tot op heden zijn alleen nog maar bovenstaande
hoofdpunten bekend. Het is nog wachten op de uitwerking
hiervan. Ook heeft de doorrekening door het Centraal Plan
Bureau nog niets plaatsgevonden.

