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2018 BUNDELEN

Ook in 2018 verandert er weer het nodige op fiscaal gebied. In deze editie van Uw Accountant vindt u de belang-
rijkste wijzingen op een rij.
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Fiscale wijzigingen per 2018
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Het zal duidelijk zijn dat het kan lonen om tijdig op 
deze maatregelen te anticiperen. Moet u bijvoor-
beeld overstappen van een eenmanszaak naar een 
bv? Hoe zit het met de afschrijving van uw 
bedrijfspand? Is het raadzaam om dividend uit te 
keren? Neem nog dit jaar contact op met uw 
accountant.

Het kabinet-Rutte III wil dat 
Nederland een land is waar het 
voor ondernemingen aantrekke-
lijk is om zich te  vestigen en van 
waaruit Nederlandse bedrijven 
handel kunnen drijven over de 
hele wereld. Dat is nu zo en dat 
moet zo blijven. Hiervoor is een 
concurrerend vennootschapsbe-
lastingtarief nodig.  

De statutaire tarieven in de  
vennootschapsbelasting gaan  
in stappen omlaag van 20 % en 
25 % naar 16 % en 21 % per 2021. 

De eerste schijf van de vennoot-
schapsbelasting blijft € 200.000. 

Verder wordt het tarief van de 
innovatiebox met ingang van 1 
januari 2018 verhoogd van 5 % 
naar 7 %. Daarnaast wordt ook 
nog het aanmerkelijkbelangtarief 
verhoogd (in 2020 naar 27,3 % en 
vanaf 2021 naar 28,5 %) en zal in 
de vennootschapsbelasting de 
afschrijving op vastgoed vanaf 
2019 worden beperkt tot maximaal 
100 % van de WOZ-waarde. 
Voor IB-ondernemers zal de zelf-

standigenaftrek vanaf 2020 in vier 
jaarlijkse stappen van 3 %-punt 
worden  verlaagd tot het basistarief. 
Concreet betekent dit dat de zelf-
standigenaftrek alleen nog tegen 
het tarief van de eerste schijf van 
de inkomstenbelasting kan worden 
 afgetrokken (in 2017: 36,55 %). 

Het valt op dat de kosten voor de 
baten uitgaan. In 2018 worden 
reeds de beperkende maatregelen 
genomen en vanaf 2019 kan het 
bedrijfsleven gaan profiteren van 
de lagere tarieven. 

Fiscale maatregelen regeerakkoord. 
Waar moet u als ondernemer op 
gaan anticiperen?

ONDERNEMERS 
Loonkostenvoordelen (LKV)
Voor werkgevers verdwijnen op 1 januari 2018 de premiekortingen voor 
jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor komen 
loonkostenvoordelen (LKV) in de plaats. Loonkostenvoordelen gelden 
voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of 
handicap.
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Onderstaande tabel geeft de veranderingen in de tegemoetkomingen weer:

Net als in 2017 betaalt u in 2018 geen wegenbelasting voor een volledig elektrische auto. Dit is een auto  
met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer. Dit blijft zo tot en met 2020. Het kabinet wil op deze manier 
volledig elektrisch rijden stimuleren om zo bij te dragen aan een beter klimaat en milieu.

MRB VOLLEDIG ELEKTRISCHE AUTO IN 2018

Hoogte vergoeding loonkosten
De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemers dan de premiekortingen. Daar 
staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van de loonkosten-
voordelen. Ook kunnen kleine ondernemers de volledige tegemoetkoming krijgen. 
Bij de korting op de premies  kregen zij vaak maar een deel vergoed, omdat zij 
minder premies werknemersverzekeringen betaalden dan de maximale 
 premiekorting.

Neem contact op 
met uw accoun-
tant als u in 2018 
van deze regeling 
gebruik wilt gaan 
maken.

Tabel loonkostenvoordeel

Werknemers waarvoor  
tegemoetkomingen gelden

Premiekorting (korting op premie 
 werkgeversverzekeringen WIA/WAO en WW) Loonkostenvoordeel

Ouderen (56+) € 7.000 € 6.000

Arbeidsgehandicapten € 7.000 € 6.000

Herplaatsten € 7.000 € 6.000

Werknemers onder banenafspraak € 2.000 € 2.000

AUTOBELASTINGEN

MRB plug-in hybride 
auto in 2018
Een plug-in hybride auto wordt ook wel een plug-in hybrid 
 electric vehicle (PHEV) genoemd. Sinds 2017 gaat de berekening 
van de MRB voor dit soort auto’s over het hele gewicht, inclusief 
de accu. Tot 2017 werd het gewicht van de accu in mindering 
gebracht bij de berekening van de MRB (kilocorrectie).
Plug-in hybride auto’s rijden een veel kleiner deel van hun 
 kilometers elektrisch dan verwacht. Daardoor zijn ze minder 
energiezuinig en milieuvriendelijk. Daarom bouwt het kabinet 
de belastingvoordelen voor plug-ins de komende jaren af.
Voor plug-in hybride auto’s geldt tot en met 2020 een halftarief 
in de MRB. Dit betekent dat u de helft van het tarief voor een 
gewone auto betaalt.
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BIJTELLING VOLLEDIG 
ELEKTRISCHE AUTO IN 2018
Het bijtellingspercentage voor privégebruik van een 
volelektrische auto is 4 %, net als in 2017. Dit blijft 
zo tot en met 2020. Het kabinet wil op deze manier 
volledig elektrisch rijden stimuleren om zo bij te 
 dragen aan een beter klimaat en milieu.

BIJTELLING PLUG-IN 
HYBRIDE AUTO IN 2018
In 2018 is het bijtellingspercentage voor  
nieuwe plug-in hybride auto’s 22 %. De bijtelling  
voor plug-in hybrides blijft 22 % tot 2020. 

 
 
 

BIJTELLING 
GEWONE EN ZUINIGE  
AUTO IN 2018
Heeft uw nieuwe auto een CO2-uitstoot van 106 gram 
per kilometer of meer? Dan geldt van 2018 tot 2020 
het algemene bijtellingspercentage van 22 %.  
Dit was in 2017 ook 22 %.  
Als u een auto koopt, moet u het kenteken op naam 
zetten (tenaamstelling). Heeft u een kenteken na 
1 juli 2012 op uw naam gezet, maar is de eerste  
tenaamstelling voor 1 juli 2012? Dan heeft u voordeel 
door een verlaagde bijtelling. 

U GAAT ALS PARTICULIER EEN 
TWEEDEHANDS AUTO KOPEN. WELKE 
BELASTINGEN MOET U BETALEN?
Wat u aan belasting betaalt voor een tweedehands auto hangt  
af van wat voor auto u koopt, of de auto bijvoorbeeld volledig 
elektrisch is, of hoe oud de auto is, maar ook of u de auto in 
Nederland koopt of in het buitenland.
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Let op! Is de auto die u wil kopen 
van voor 1988 maar nog geen veer-
tig jaar oud? Kijk dan samen met 

uw accountant of u in aanmerking komt 
voor de overgangsregeling oldtimers. 

Oldtimers
U betaalt geen MRB voor een  oldtimer van 
veertig jaar of ouder. Gaat het om een 
andere auto? Dan moet u wel wegenbelas-
ting betalen.  Hoeveel dit is hangt af van de 
brandstof en het gewicht van de auto. De 
hoogte verschilt ook nog per provincie. 

BPM GEWONE EN PLUG-IN 
HYBRIDE AUTO IN 2018

Hoeveel BPM u moet betalen, hangt af van een 
aantal punten, onder andere hoeveel CO2 uw 
auto  uitstoot en het tarief van de BPM.MRB diesel vanaf  

2019 omhoog
Voor dieselauto’s zonder fabrieksroetfilter gaat de MRB 
per 2019 omhoog met 15%. Dit is inclusief het deel van de 
MRB dat naar de provincies gaat (provinciale opcenten). 
Voor een gemiddelde dieselpersonenauto in de gewichts-
klasse 1.350-1.450 kilogram betekent dat een verhoging 
van € 225 per jaar.



WONEN

Aanschafbelasting (BPM)
Koopt u een tweedehands auto in Nederland? Dan betaalt  
u als particulier geen aanschafbelasting. Het maakt in dit 
geval niet uit wat voor auto u koopt.

Wanneer u een tweedehands auto koopt in het buitenland en 
deze importeert naar Nederland, betaalt u geen BPM als het 
gaat om een volledig elektrische auto.  
Dan betaalt u geen BPM als het gaat om een volledig  
elektrische auto. Dit is een auto met een CO2-uitstoot van  
0 gram per kilometer. Gaat het om een ander soort auto?  
Dan moet u wel BPM betalen.
 
Btw
Koopt u een tweedehands auto van een andere particulier? 
Dan betaalt u geen btw. U betaalt als particulier alleen btw 
over een auto als u een auto koopt bij een autobedrijf.  
De btw is dan in de prijs inbegrepen.

Wet Hillen wordt per 
2019 afgeschaft
Sinds 2005 bepaalt de zogenaamde wet Hillen dat mensen 
 zonder een hypotheekschuld geen belasting betalen over het 
eigenwoningforfait.  
In het regeerakkoord is afgesproken dat deze fiscale regeling 
vanaf 2019 over een periode van 30 jaar geleidelijk wordt 
 afgeschaft. Huiseigenaren met een afgeloste hypotheek moeten 
hierdoor in de toekomst toch ieder jaar weer iets meer belasting 
betalen over de waarde van hun woning.

MAXIMALE 
HYPOTHEEK 
OMLAAG
De maximale hypotheek die u in 
2018 mag afsluiten voor een 
woning daalt van 101 % naar  
100 % van de waarde van de 
woning. Dat betekent dat u meer 
eigen geld nodig heeft om bijvoor-
beeld overdrachtsbelasting en 
financieringskosten te betalen.
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Het inkomen van de partner mag 
vanaf 2018 voor 70% meetellen  
bij de hypotheekaanvraag.  
In 2017 is dat 60%.



PARTICULIEREN
WAAR HEBT U RECHT OP ALS U TROUWT IN 
GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN?
Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, geldt automatisch de wette-
lijke gemeenschap van goederen. Alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden zijn van  
u en uw partner samen. Bij scheiding krijgen beide partijen 50% van alle bezittingen en schulden. 
Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels. Dan geldt een beperkte  gemeenschap van goederen.

HYPOTHEEKRENTEAFTREK 
IN 2018 OMLAAG
De hypotheekrenteaftrek wordt per 1 januari  
2018 verder beperkt. In 2017 is het maximale tarief 
waartegen de rente aftrekbaar is 50 %. In 2018 
wordt dat 49,5 %. 

Deze beperking geldt voor aftrekbare kosten voor  
de eigen woning. Dus niet alleen de hypotheekrente 
van eigenwoningschulden, maar bijvoorbeeld ook  
de rente en kosten van restschulden, aftrekbare erf-
pachtcanons of de advieskosten bij het sluiten van 
de hypotheek. Dit raakt alleen huiseigenaren die in 
de hoogste belastingschijf zitten. In 2017 zijn dat 
huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen 
boven de € 67.072. 

WOZ-WAARDE IN 2018 
OMHOOG
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen 
stijgt in 2018 met 5% tot 7%. Dat schrijft de 
Waarderings kamer (de toezichthouder op de 
uitvoering van de Wet waardering onroerende 
zaken (Wet WOZ)) in een brief aan de staats-
secretaris van Financiën.

De WOZ-waarde is van invloed op de hoogte 
van een aantal belastingen voor huiseigena-
ren. Denk aan de OZB, water systeemheffing, 
eigenwoning forfait (in de inkomstenbelas-
ting) en de schenk- en erfbelasting.

Restschuldregeling 
vervalt
Per 1 januari 2018 vervalt de fiscale restschuldregeling: 
een restschuld financieren wordt duurder. Rente en  
kosten van restschulden die na die datum worden 
 gerealiseerd, zijn niet aftrekbaar. 
De restschuldregeling blijft dus alleen gelden voor rest-
schulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en  
31 december 2017. De duur van de aftrek is vijftien jaar. 
Rente en kosten zijn alleen aftrekbaar over  restschulden 
die zijn ontstaan in verband met de  verkoop van een 
voormalige eigen woning. 
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In het regeerakkoord van Rutte III 
staat dat de hypotheekrenteaftrek 
vanaf 2020 in vier  jaarlijkse stappen 
van 3%-punt wordt verlaagd tot het 
basistarief. Concreet betekent dat uw 
hypotheekrente alleen nog tegen het 
tarief van de eerste schijf van de 
inkomstenbelasting kan worden  
afgetrokken (in 2017: 36,55%).



IN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN  
OF ONDER VOORWAARDEN

VOOR 1 JANUARI 2018:  
TROUWEN IN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN
Trouwt u voor 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen? Dan gelden voor u de volgende regels:
•  alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden zijn van u en uw partner samen;
•  erfenissen en schenkingen vallen in de gemeenschap van goederen. Soms en onder bepaalde voorwaarden 

 vallen bezittingen en schulden hier buiten. Bijvoorbeeld bij een erfenis als de erflater dat zo heeft bepaald;
•  een eigen onderneming valt automatisch in de gemeenschap van goederen. Schuldeisers kunnen dan op alle 

 gezamenlijke bezittingen verhaal halen;
•  bij scheiding krijgen u en uw partner 50% van alle bezittingen en schulden.

VANAF 1 JANUARI 2018:  
BEPERKTE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN
Trouwt u op of na 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen? Dan geldt automatisch een beperkte 
gemeenschap van goederen. Dit is het geval bij: 

MAAK DIT JAAR NOG 
GEBRUIK VAN DE FISCALE 

SCHENKINGSMOGELIJKHEDEN 
Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar geldt een 
eenmalige verhoogde schenkvrijstelling van  
€ 25.526. Deze vrijstelling wordt extra verhoogd 
tot maximaal € 53.176 (2017) wanneer het geld 
wordt gebruikt voor een ‘dure’ studie of opleiding 
van het kind en tot € 100.000 wanneer het geld 
wordt gebruikt voor de vrijstelling voor de eigen 
woning. U mag de schenking voor de eigen woning 
verspreid over drie opeenvolgende jaren doen. De 
verkrijger mag het geschonken bedrag verspreid 
over drie opeenvolgende jaren besteden.

•  bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of 
 geregistreerd partnerschap van u en uw partner  
samen waren;

•  bezittingen en schulden die u en uw partner tijdens 
het huwelijk of het geregistreerd partnerschap krijgen;

 
•  een onderneming als u deze tijdens het huwelijk  

of geregistreerd partnerschap start;
•  een scheiding. U en uw partner krijgen bij een 

scheiding 50% van alle bezittingen en schulden die 
in de wettelijke gemeenschap van goederen vallen.

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat kunt u  kiezen uit:
• trouwen in gemeenschap van goederen;
•  trouwen onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. 

Als u geen keuze maakt, trouwt u automatisch in gemeenschap van goederen.
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Voor het geval reeds 
vóór 1 januari 2017 een 
beroep is gedaan op de 
eenmalig verhoogde 
schenkvrijstelling eigen 
woning, is er een heel 
ingewikkeld overgangs-
recht. Hierbij is het van 
belang in welk jaar voor 
het eerst een beroep  
op deze eenmalig 
 verhoogde vrij-
stelling is gedaan.



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.

KLEINE PENSIOENEN 
VANAF 2018 BUNDELEN
 
Met ingang van 2018 kunnen pensioen-
fondsen en verzekeraars kleine pensioenen 
bij elkaar optellen in plaats van deze uit te 
keren. Zo wordt, vooral door tijdelijke 
krachten, meer opgebouwd en houdt het 
geld zijn pensioenbestemming. 
Verschillende banen betekent vaak verschil-
lende pensioenen bij meerdere pensioen-
fondsen of verzekeraars. Steeds vaker zijn 
dat ook kleine pensioenen, waarbij de pen-
sioenuitvoerder besluit tot het uitbetalen 
daarvan vanwege de hoge administratiekos-
ten. Dit is niet in het belang van de werkne-
mer. Daarom is besloten, samen met de 
pensioenuitvoerders en de sociale partners, 
om dit anders te gaan organiseren.
Op dit moment gaat het om ongeveer 4,5 
miljoen kleine pensioenpotjes. Dat zijn 
bedragen onder de € 466 (per jaar). Met 
name mensen met parttime banen en men-
sen die vaak van baan  wisselen, bouwen 
veel verschillende  pensioenpotjes op.

Heffingskortingen 2017 2018

Maximum algemene heffingskorting  
onder AOW-leeftijd

€ 2.254 € 2.265

Maximum algemene heffingskorting  
boven AOW-leeftijd

€ 1.151 € 1.157

Afbouwpercentage algemene  heffingskorting 4,787% 4,683%

Minimum algemene heffingskorting € 0 € 0

Maximum arbeidskorting € 3.223 € 3.249

Afbouwpercentage arbeidskorting 3,6% 3,6%

Minimum arbeidskorting € 0 € 0

Opbouwpercentage arbeidskorting 28,317% 28,067%

Maximum inkomensafhankelijke 
 combinatiekorting

€ 2.778 € 2.801

Jonggehandicaptenkorting € 722 € 728

Ouderenkorting (lagere inkomens) € 1.292 € 1.418

Ouderenkorting (hogere inkomens) € 71 € 72

Alleenstaande ouderenkorting € 438 € 423

   

Schijfgrenzen 2017 2018 

Einde eerste schijf € 19.982 € 20.142

Einde tweede schijf geboren voor  
1 januari 1946

€ 34.130 € 34.404

Einde tweede schijf geboren na  
1 januari 1946

€ 33.791 € 33.994

Einde derde schijf € 67.072 € 68.507

   

Gecombineerde tarieven  
inkomstenbelasting/loonbelasting en 
premie voor de volksverzekeringen 2017 2018 

Tarief eerste schijf onder AOW-leeftijd 36,55% 36,55%

Tarief eerste schijf boven AOW-leeftijd 18,65% 18,65%

Tarief tweede schijf onder AOW-leeftijd 40,80% 40,85%

Tarief tweede schijf boven AOW-leeftijd 22,90% 22,95%

Tarief derde schijf 40,80% 40,85%

Tarief vierde schijf 52,00% 51,95%

Uw accountant is bij uitstek 
bekwaam om uw pensioenbe-
langen optimaal te behartigen. 
Neem tijdig contact op.

OVERZICHT HEFFINGSKORTINGEN, SCHIJVEN EN 

TARIEVEN LOON- EN INKOMSTENBELASTING EN 

PREMIE VOOR DE VOLKSVERZEKERINGEN
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• Mathenesserlaan 231
• 3021 HB Rotterdam
• Tel.: 010-4769177
• Email: info@skmaccountants.nl


