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AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog
De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 
omhoog naar 66 jaar in 2018, 67 jaar 
in 2021 en 67 jaar en drie maanden  
in 2022. De verhoging van de AOW-
leeftijd naar 65 jaar en negen maan-
den is ingegaan per 1 januari 2017.

Als u met prepensioen of VUT bent, kunt u door de verhoging van  
de AOW-leeftijd te maken krijgen met een inkomensgat. Dit gat  
ontstaat omdat uw AOW-uitkering later ingaat dan uw prepensioen- of 
VUT-uitkering stopt. Mogelijk kunt u gebruik maken van een overbrug-
gingsregeling. Deze regeling duurt tot 2023. Neem voor meer informatie 
over de overbruggingsregeling contact op met uw accountant. 
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Meer weten over de 
Wet aanpak schijn-
constructies? Neem 
contact op met uw 
accountant. 

Betaalt een klant uw factuur niet of maar 
gedeeltelijk, bijvoorbeeld bij een faillisse-
ment? Dan heeft u aan de Belastingdienst 
btw betaald die u zelf niet ontvangen heeft. 
U kunt de btw terugvragen, maar voorheen 
duurde het lang voordat u dit terugkreeg. 
Met ingang van 1 januari 2017 ziet de Belas-
tingdienst een vordering als oninbaar als de 
vergoeding één jaar na het opeisbaar worden 
nog niet is betaald. De regeling geldt ook als 
een andere ondernemer de vordering heeft 
overgenomen. De regeling geldt ook voor 
milieubelastingen. Wordt de vergoeding later 
toch nog geheel of gedeeltelijk ontvangen? 
Dan moet u daarover weer belasting betalen.

Vereenvoudiging 
procedure oninbare 
vordering

Met ingang van 1 januari 2017 is een ver-
bod op inhoudingen op het minimumloon 
in werking getreden. Dit is geregeld in de 
Wet aanpak schijnconstructies.
Verrekeningen en inhoudingen op het 
minimumloon zijn niet meer toegestaan. 
Op dit verbod gelden wel uitzonderingen. 
Inhoudingen op kosten voor huisvesting 
en zorgverzekering zijn mogelijk wanneer 
de werknemer hiervoor een schriftelijke 
volmacht verleent aan de werkgever. Voor 
huisvesting geldt hierbij een maximum 
van 25% van het minimumloon. De huis-
vesting moet ook voldoen aan bepaalde 
vastgestelde kwaliteitsnormen. Voor 
inhouding van zorgverzekeringskosten 
moet een kopie van de zorgpolis overlegd 
worden, waarbij een maximum geldt van 
de geschatte gemiddelde premie.
Voor werknemers met een arbeidsbeper-
king zijn naast de hiervoor vermelde 
inhoudingen ook inhoudingen mogelijk 
voor nutsvoorzieningen, rioolheffing en 

waterschapsbelasting. De werknemer 
moet hiervoor een schriftelijke volmacht 
verlenen aan de werkgever. Bij inhoudin-
gen op het minimumloon van arbeidsbe-
perkte werknemers geldt geen maximum 
bedrag of percentage. Doordat werkgevers 
van arbeidsbeperkte werknemers deze 
kosten kunnen inhouden, wordt bereikt 
dat de belangrijkste vaste lasten voor hen 
worden betaald. Daarmee kan worden 
voorkomen dat zij bijvoorbeeld schulden 
krijgen en uiteindelijk in de schuldhulp-
verlening of schuldsanering komen.

Verbod op inhoudingen minimumloon
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LOONKOSTENVOORDEEL  
VOOR WERKNEMER  
MET LAAG INKOMEN

Er komt een nieuw systeem van loonkostenvoordelen. 
Deze nieuwe premiekortingen voor werkgevers moeten 
het eenvoudiger maken om ouderen en mensen met 
een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Daarnaast 
maakt het lage-inkomensvoordeel (LIV) het goedkoper 
om medewerkers met een inkomen tot 125% van het 
minimumloon in dienst te nemen en te houden. Door 
deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag zon-
der dat de werknemer salaris inlevert. Deze regeling 
geldt voor alle bedrijven in Nederland. 
Het Wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 
gaat in fases in. Het lage-inkomensvoordeel is inge-
voerd per 1 januari 2017. De Belastingdienst keert op 
basis van gegevens van UWV de vergoeding over 
2017 automatisch aan u uit in 2018. U hoeft zelf geen 
aanvraag in te dienen. Naar verwachting gaan de ove-
rige loonkostenvoordelen gelden in 2018.
Meer weten over het lage-inkomensvoordeel? Neem 
contact op met uw accountant. 

Met ingang van 1 januari 2017 wordt het systeem van autobelastingen  
eenvoudiger. Dat gebeurt stapsgewijs tussen 2017 en 2020. Dit betekent de 
volgende veranderingen.
•  De bijtelling voor privégebruik van volledig elektrische leaseauto’s blijft 

4% (tot een aanschafbedrag van € 50.000). Voor alle andere nieuwe  
zakelijke auto’s is de bijtelling verhoogd naar 22%. De bijtelling  
voor auto’s aangeschaft vóór 1 januari 2017 blijft 25%.

•  De aanschafbelasting personenauto’s en motorrijwielen 
(BPM) gaat stapsgewijs naar beneden met in totaal 
12% in 2020. Ook verandert de berekening van de 
BPM.

•  De motorrijtuigenbelasting (MRB) daalt  
met 2% in 2020.

•  Eigenaren van oude personenvoertuigen en 
bestelauto’s op diesel gaan vanaf 2019 meer 
belasting betalen.

•  Het overgangsrecht wordt vereenvoudigd: auto’s 
gekocht in de periode 2017–2020 houden 60 maanden na de datum van 
eerste toelating op de weg een lagere bijtelling. Voor auto’s van vóór 1 juli 
2012 geldt het huidige overgangsrecht tot en met 2018.

Vereenvoudiging belastingen auto

Verruiming 
definitie 
bouwterrein 
voor btw
Wilt u een aangekocht terrein 
bebouwen? Voor de toepassing 
van de btw is met ingang van  
1 januari 2017 wettelijk eerder 
sprake van een bouwterrein.
Bij de levering van een bouwterrein 
is 21% btw verschuldigd en geldt 
vrijstelling voor de overdrachts-
belasting. Bij grondaankopen die 
geen bouwterreinen zijn, betaalt u 
6% overdrachtsbelasting en geldt 
een vrijstelling voor de btw.

Voorkom dure fiscale  
fouten. Laat u goed  
adviseren als u wilt  
gaan bouwen. 
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MINIMUMLOON  
IS VERHOOGD 
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon 
en het minimumjeugdloon voor medewerkers 
van 23 jaar en ouder zijn verhoogd naar:
• € 1.551,60 per maand;
• € 358,05 per week;
• € 71,61 per dag.
De verhoging van het minimumloon is ingegaan 
per 1 januari 2017.

Minimumloon voor dga start-up
Startende en doorgroeiende bedrijven 
zijn cruciaal voor de vernieuwing  
van onze economie. Met ingang van  
1 januari 2017 heeft het kabinet 
daarom maatregelen genomen waar-
door u als zogenaamde start-up of 
scale-up sneller en makkelijker kunt 
groeien. 
Zo heeft het kabinet 27 miljoen euro 
beschikbaar gesteld voor een versoepe-
ling van de gebruikelijk-loonregeling 
voor innovatieve bedrijven. Als 
oprichter van een start-up bent u niet 
langer verplicht aan uzelf een belast-

baar jaarloon uit te keren van  
€ 45.000. U mag dit de eerste drie jaar 
op het minimumloon stellen.

Voor andere dga’s wordt het belastbare 
loon in beginsel ten minste gesteld op 
het hoogste van de volgende bedragen: 
a) 75% van het loon uit de meest ver-
gelijkbare dienstbetrekking; 
b) het hoogste loon van de werkne-
mers die in dienst zijn van hetzelfde 
bedrijf of van met het bedrijf verbon-
den bedrijven;
c) € 45.000.

Werkgever transport 
verantwoordelijk voor volledig loon

De zogenaamde ketenaansprakelijkheid geldt met 
ingang van 1 januari 2017 ook voor het goederen-
vervoer over de weg. 

Bent u opdrachtgever in de transportsector? Dan bent 
u verantwoordelijk voor het volledige loon van uw werk-

nemer, ook wanneer u onderaannemer bent. 
Bent u werknemer in de transportsector (bijvoorbeeld vrachtwagen-

chauffeur)? Dan is het eenvoudiger geworden om achterstallig loon te vorderen.
Meer weten? Neem contact op met uw accountant.

Is uw gebruikelijk 
loon voor 2017 
op orde? 
Bespreek dit met 
uw accountant. 
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WIJZIGINGEN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER
Bent u dga en heeft u in uw eigen onderneming pensioen opgebouwd? Dan krijgt u de  
mogelijkheid om uw opgebouwde pensioen via een regeling af te kopen om zo in eigen  
beheer opgebouwd vermogen vrij te maken. Doet u dit niet, dan kunt u de in eigen beheer 
opgebouwde pensioenrechten omzetten in een oudedagsverplichting.

Pensioen in eigen beheer is ingewikkelde fiscale materie met veel 
valkuilen. Neem altijd contact op met uw accountant als u pensioen 
in eigen beheer hebt opgebouwd. Bovendien is op dit moment nog 
niet bekend wanneer de wijziging ingaat. De Eerste Kamer behandelt 
thans nog een wijzigingsvoorstel op deze nieuwe regeling. 

Overleg met uw 
accountant wat 
voor u in 2017 
fiscaal het  
voordeligst is om 
te doen.

Auto van de zaak of eigen auto?
Als ondernemer heeft u misschien een auto 
nodig om uw klanten te bezoeken, uw produc-
ten te bezorgen of om van huis naar uw bedrijf 
te rijden. U wilt met die auto misschien ook 
boodschappen doen of op vakantie. Gaat u 
hiervoor een auto van de zaak kopen of 
gebruikt u uw eigen auto?

Zakelijk of privé?
Bent u ondernemer voor de inkomstenbelas-
ting, gebruikt u de auto voor uw onderne-
ming en rijdt u per jaar niet meer dan 500 
kilometer privé? Dan is uw auto verplicht 
een auto van de zaak. U kunt de autokosten 
dan aftrekken van uw winst. Had u al een 
auto en gaat u die nu voor de zaak gebrui-
ken? Dan kunt u de aanschafkosten niet 
meer aftrekken. U betaalt een bijtelling voor 
het privégebruik van de auto.

Meer dan 500 kilometer privé
Rijdt u meer dan 500 kilometer per jaar privé? 
Dan mag u met betrekking tot de inkomsten-
belasting kiezen of u de auto zakelijk of privé 
houdt. Als u de auto privé houdt, kunt u geen 
autokosten aftrekken van uw winst. Wel mag 
u voor iedere zakelijk gereden kilometer 19 
cent van uw winst aftrekken. Deze kilometer-
vergoeding is met name interessant als u veel 
zakelijke kilometers rijdt.

Keuze voor de btw
Bent u ondernemer voor de btw? En mag uw 
onderneming btw aftrekken? Ook met betrek-
king tot de btw mag u kiezen of u de auto 
privé of zakelijk houdt. Uw keuze voor de 
inkomstenbelasting maakt daarbij niet uit. U 
mag de btw op bepaalde autokosten aftrekken, 
maar voor het privégebruik moet u bijbetalen.
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Per 1 januari 2017 is de eenmalige vrijstelling voor de 
schenking van de eigen woning verruimd naar € 100.000 
voor verkrijgers tussen 18 en 40 jaar. Deze vrijstelling 
kan onder voorwaarden gespreid over drie opeenvol-
gende jaren benut worden. De geschonken bedragen 
moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het 
kalenderjaar waarin de eerste schenking is gedaan 
worden aangewend voor de eigen woning. 

Vrijstelling schenkbelasting 
eigen woning

Tariefsaanpassing 
aftrek kosten 
eigen woning
Met ingang van 1 januari 2017 is het tarief 
waartegen de aftrekbare kosten met betrek-
king tot een eigen woning in de vierde belas-
tingschijf (52%) kunnen worden afgetrokken 
met 2%-punt (2016: 1,5%) verlaagd. In 
2017 bedraagt het tarief voor de aftrek-
bare kosten met betrekking tot een 
eigen woning daarom 50% (2016: 
50,5%) voor zover de aftrek plaats 
zou vinden tegen het tarief van de 
vierde schijf.

TERUGGAAF- EN 
AANSLAGGRENS 
VOOR DE 
INKOMSTENBELASTING
De grens voor een teruggaaf op verzoek en de 
grens voor het opleggen van een aanslag zijn 
met ingang van 1 januari 2017 niet gewijzigd. 
De grens voor een teruggaaf op verzoek voor 
te veel ingehouden loonbelasting en premie 
volksverzekering is € 14. De aanslaggrens voor 
de inkomstenbelasting is € 45.

Deze regeling lijkt 
op het eerste 

gezicht eenvou-
dig, maar er 
kunnen fiscale 

complicaties optreden als u 
in het verleden al gebruik 
heeft gemaakt van de zoge-
naamde verhoogde schen-
kingsvrijstelling. Bespreek dit 
met uw accountant.
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Btw-vrijstelling 
voor verhuur lig- en 
bergplaatsen boten
Vanaf 1 januari 2017 zijn niet-winstbeogende watersportorganisa-
ties vrijgesteld van btw voor alle havenwerkzaamheden die zij 
verrichten aan hun leden. Daarnaast is vanaf die datum de ver-
huur van lig- en bergplaatsen aan leden alleen nog vrijgesteld als 
de vaartuigen geschikt zijn voor sportbeoefening. 
De vrijstelling geldt dus niet langer voor de verhuur van lig- en 
bergplaatsen voor vaartuigen die op grond van objectieve kenmer-
ken niet geschikt en noodzakelijk zijn voor sportbeoefening.

De handhaving van de Wet 
Deregulering Beoordeling 
Arbeidsrelaties (DBA), de opvol-
ger van de VAR, is opgeschort 
tot 1 januari 2018. Zzp’ers en 
opdrachtgevers krijgen in de 
periode tot die datum dus geen 
boetes of naheffingen, behalve 
evidente kwaadwillenden.

De Belastingdienst heeft aange-
kondigd op de werkvloer een 
coachende rol te willen gaan ver-
vullen. Zo wordt duidelijk wat 
wel en wat niet kan. 
Daarnaast onderzoekt het 
kabinet of het arbeidsrecht 
herijkt moet worden om beter 
aan te sluiten op de praktijk. 

Het kabinet wil daar haast 
mee maken en hoopt voor een 
volgend regeerakkoord met 
resultaten te komen. 
Met deze maatregelen wil het 
kabinet de overgang naar de 
wet DBA voor zzp’ers en 
opdrachtgevers vergemakke-
lijken.

De Belastingdienst waarschuwt 
voor valse e-mails. De nieuwste 
valse e-mail heeft als onderwerp 
‘Belastingteruggave’ en vraagt u 
op een link van DigiD te klikken 
om de teruggaaf te krijgen. Open 
de e-mail niet, maar verwijder 
hem meteen.

VALSE E-MAIL 
(PHISHING) IN 
OMLOOP OVER 
BELASTING-
TERUGGAVE

Handhaving Wet DBA  
uitgesteld tot januari 2018

Heeft u een zeil- of speed-
boot? Controleer dan of u 

niet ten onrechte btw betaalt 
voor de huur van uw lig- of 

bergplaats. 
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Deze nieuwsbrief is bedoeld als een 

eerste oriëntatie op de betreffende 

onderwerpen. Ofschoon zij steeds met 

zorg zal zijn samen gesteld leent zij zich 

niet voor adequate oriëntatie of advies in 

een concrete situatie. In deze zin dragen 

wij geen ver antwoordelijkheid voor 

on volledigheid of onjuistheid. Voor 

nadere informatie staan wij uiteraard 

graag tot uw beschikking.

Ingetrokken telefonisch  
bezwaar alsnog te behandelen
Heeft u tussen 11 november 2009 en 1 november 2016 telefonisch  
contact gehad met de Belastingdienst naar aanleiding van een bezwaar? 
En heeft u tijdens dat telefoongesprek uw bezwaar ingetrokken? Dan 
krijgt u nu alsnog de mogelijkheid de behandeling van uw bezwaar 
voort te laten zetten. 
Een mondelinge toezegging dat u uw bezwaar intrekt, is namelijk niet 
rechtsgeldig. Ook niet als u van de Belastingdienst een schriftelijke 
bevestiging hebt ontvangen.

De Belastingdienst waarschuwt 
voor valse telefoontjes over aanma-
ningen. Iemand doet bijvoorbeeld 
alsof hij deurwaarder is bij de 

Belastingdienst en zegt dat bedragen niet zijn betaald, 
ondanks aanmaningen. Om kosten te voorkomen,  
moet volgens de beller direct telefonisch geld worden 
overgemaakt. Ga niet in op deze verzoeken. Deze beller 
werkt niet bij de Belastingdienst. Als de Belastingdienst 
u belt, wordt altijd verwezen naar een eerder contact of 
bericht. Ook zet de Belastingdienst u niet onder druk en 
krijgt u altijd minimaal twee weken de tijd om te betalen.

Valse telefoontjes over  
aanmaningen van Belastingdienst

Meld valse of verdachte telefoontjes.  
Verzamel zoveel mogelijk gegevens over  
het telefoongesprek.
Denk hierbij aan:
• telefoonnummer van de beller;
• bankrekeningnummer waarop u moet betalen;
• een website die de beller noemt;
• intentie van telefoongesprek.
Meld de door u verzamelde gegevens zo snel 
mogelijk aan de Belastingdienst via  
valse-email@belastingdienst.nl. 

Wilt u dat uw 
bezwaar dat u eerder 
telefonisch introk,  
alsnog wordt behan-
deld? Neem dan  
contact op met uw 
accountant. 
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• Mathenesserlaan 231
• 3021 HB Rotterdam
• Tel.: 010-4769177
• Email: info@skmaccountants.nl


