Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015
Tweede Kamer 15 september 2015
Tijdens Prinsjesdag is gisteren het Belastingplan 2016 bij de
Tweede Kamer ingediend. Enkele van de belangrijkste
fiscale maatregelen zijn de volgende:
Directeur grootaandeelhouder
Als belastingplichtigen met een aanmerkelijk belang in een
vennootschap (5%) emigreren, wordt een zogeheten
conserverende aanslag opgelegd: een heffing van 25% over
de waardeaangroei van de aandelen in de periode dat ze in
Nederland hebben gewoond. Onder de huidige wetgeving
wordt de aanslag na 10 jaar kwijtgescholden. In de tussentijd
hoeft de emigrant de aanslag in beginsel alleen te voldoen bij
verkoop van de aandelen dan wel indien 90% of meer van de
winstreserves als dividend wordt uitgekeerd.
Er gaan drie zaken wijzigen:
1. De conserverende aanslag blijft voortaan voor
onbepaalde tijd openstaan.
2. De bepaling, dat de conserverende aanslag pas betaalt
moet worden indien 90% van de winstreserves wordt
uitgekeerd, verdwijnt. Voortaan moet bij iedere
dividenduitkering de conserverende aanslag naar rato
worden betaald.
3. Na verplaatsing van een vennootschap naar het
buitenland wordt deze, onder voorwaarden, nog geacht
in Nederland te zijn gevestigd, zolang de conserverende
aanslag niet (volledig) is voldaan.
Belangrijk is ook dat deze wijzigingen ingaan op 15
september, 15.15 uur (het tijdstip van de publicatie van het
belastingplan gisteren). Het lijkt erop dat voor mensen die al
in het buitenland wonen, de oude regeling van toepassing
blijft.

Particulieren
De volgende wijzigingen m.b.t. box 3:
1. Het forfaitaire rendement is niet langer 4% voor alle
vermogens, maar wordt als volgt berekend:
a. 2,9% bij vermogens van € 25.000 tot € 100.000
b. 4,7% bij vermogens van € 100.000 tot € 1 miljoen
c. 5,5% bij vermogens boven € 1 miljoen.
2. De belastingheffing over het fictieve rendement blijft
30%, ofwel dit leidt per saldo tot de volgende heffing:
a. 0,87% bij vermogens van € 25.000 tot € 100.000
b. 1,41% bij vermogens van € 100.000 tot € 1 miljoen
c. 1,65% bij vermogens boven € 1 miljoen.
3. Jaarlijks worden de percentages van het fictief
rendement opnieuw vastgesteld o.b.v. het gemiddelde
van de rentestanden in de voorgaande vijf jaren.
4. Voor buitenlandse belastingplichtigen met een bepaald
box 3-vermogen in Nederland zal hetzelfde forfaitaire
rendement worden toegepast als voor binnenlandse
belastingplichtigen met een even groot box 3-vermogen
(mede gebaseerd op de aanwezigheid van
spaartegoeden, aandelen en obligaties, die niet tot het
box 3-vermogen van buitenlandse belastingplichtigen
behoren)
5. Het heffingsvrije vermogen per partner wordt € 25.000
(nu € 21.330). Fiscale partners kunnen het gezamenlijke
box 3-vermogen onderling aan elkaar gaan toerekenen.
6. Kinderalimentatie is geen schuld meer in box 3.
7. De wijzigingen gaan in op 1 januari 2017.
De belastingtarieven in de tweede en derde schijf gaan in
2016 met 1,85% procentpunt omlaag en komen hiermee uit
op 40,15% (nu 42%). De schijflengte van de derde
tariefschijf neemt met € 8.836 toe tot € 66.421.

Eigen woning
M.b.t. de schenking voor de eigen woning:
1. Deze wordt tot een bedrag van € 100.000 definitief
vrijgesteld.
2. De ontvanger van de schenking moet tussen de 18 en 40
jaar oud zijn.
3. De vrijstelling geldt eenmalig in de relatie tussen
schenker en ontvanger.
4. De vrijstelling geldt zowel binnen als buiten de
familiesfeer.
5. De wijzigingen gaan in per 2017.
Overige wijzigingen m.b.t. de eigen woning:
1. De informatieplicht voor een eigenwoningschuld aan de
eigen vennootschap of een familielid wordt versoepeld.
2. De sanctie bij een aflossingsachterstand bij de
eigenwoningschuld wordt verzacht. Indien een schuld
a.g.v. zo’n achterstand overgaat naar box 3, hoeft deze
overgang niet langer permanent te zijn.
3. De voorwaarden van onder meer een
kapitaalverzekering eigen woning (KEW) hoeven bij
fiscale partners geen dubbele begunstiging meer te
bevatten.

Overige maatregelen
1. Indien een buitenlandse entiteit een aanmerkelijk belang
heeft in een Nederlandse vennootschap, moet getoetst
worden of dit belang gehouden wordt met als hoofddoel
om belastingheffing te ontgaan.
2. Het gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling, voor vergoedingen of verstrekkingen door de
werkgever aan zijn personeel, wordt aangepast
3. De aftrek van uitgaven voor monumentenpanden in
Nederland staat ook open voor momentenpanden in een
andere EU-lidstaat. Deze maatregel heeft terugwerkende
kracht tot 18 december 2014.
4. De anti-misbruikbepaling bij verkoop van aandelen in
een lichaam met stille of fiscale reserves wordt
aangescherpt. Deze wijziging gaat in met terugwerkende
kracht tot 15 september 2015, 15.15 uur.

