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Enkele van de belangrijkste fiscale maatregelen zoals
opgenomen in het Belastingplan 2015 zijn de volgende:
Inkomstenbelasting
1. Het tarief in de eerste schijf wordt verhoogd van 36,25%
naar 36,5%.
2. De algemene heffingskorting wordt verder verlaagd (met
2,32%). Eerder was al aangegeven dat de arbeidskorting
verlaagd zou worden vanaf een inkomen van € 41.300,
die grens wordt verhoogd naar € 49.900.
3. De ouderentoeslag op het heffingsvrije vermogen in box
3 wordt vanaf 2016 afgeschaft.
4. Er komt een afzonderlijke vrijstelling in box 3 voor
nettopensioen.
5. In 2013 was er een (in beginsel) eenmalige mogelijkheid
om het opgebouwde tegoed in de levensloopregeling op
te nemen en slechts 80% hiervan te laten belasten. Deze
mogelijkheid wordt in 2015 opnieuw geboden.
6. Zoals al eerder aangekondigd verdwijnt per 1 januari
2015 de keuzeregeling voor de fictieve binnenlandse
belastingplicht. Vanaf die datum komt er een nieuwe
regeling voor kwalificerende buitenlands
belastingplichtigen. Dit betekent onder meer dat het
keuze-element verdwijnt. Alleen indien 90% of meer
van het inkomen aan de belastingheffing is
onderworpen, kan aanspraak gemaakt worden op
(bijvoorbeeld) aftrek van hypotheekrente. Deze 90%
dient in beginsel per partner afzonderlijk berekend te
worden, wat in voorkomende gevallen kan leiden tot een
beperking van de aftrek tot het deel van de ene partner
(meestal 50%). Er komt geen overgangsrecht.
7. Er komen een aantal verruimingen m.b.t. de aftrek van
(hypotheekrente). Zo wordt de maximale periode voor
de aftrek i.v.m. restschulden verlengd van 10 jaar en
wordt de dubbele aftrek voor mensen die hun oude
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woning nog niet verkocht hebben, definitief verlengd
van 2 naar 3 jaar.
De zogeheten doelmatigheidsmarge in de fictief
loonregeling voor DGA’s wordt verlaagd van 30% naar
25%. Het gebruikelijk loon wordt vanaf 2015 bepaald
als het hoogste van de volgende drie bedragen:
a. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare
dienstbetrekking (ofwel, niet langer een
vergelijking met een soortgelijke
dienstbetrekking),
b. Het hoogste loon van de overige werknemers
binnen een vennootschap, of
c. € 44.000.
De aftrek van buitenlandse geldboeten wordt
uitgesloten.

Loonbelasting
10. De werkgeversheffing over hoge lonen (> € 150.000)
van 16% (in eerste instantie eenmalig voor 2013, maar
verlengd voor 2014), komt in 2015 niet meer terug.
11. De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 (verplicht)
voor alle werkgevers van toepassing. Voor computers,
telefoon e.d. gaat een versoepeling gelden. De vrije
ruimte voor vergoedingen aan werknemers wordt
verlaagd naar 1,2% en hoeft nog maar eens per jaar
berekend te worden. De werkkostenregeling hoeft niet
per vennootschap, maar mag ook op concernniveau
toegepast te worden.
Overige maatregelen
12. Het verlaagde Btw-tarief van 6% voor herstel en
renovatie van woning wordt verlengd tot 1 juli 2015.
13. In de loop van 2015 zal de aanvraagprocedure voor de
VAR wijzigen.
14. Op korte termijn komt het kabinet met een visie op een
herziening van de inkomstenbelasting. Hierbij zal de
nadruk worden gelegd op vereenvoudiging en verlaging
van de belastingheffing op arbeid.

