
Tijdens Prinsjesdag is het Belastingplan 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer. Wij 
zetten een aantal belangrijke voorstellen voor 2017 (en komende jaren) op een rij. E.e.a. 
moet nog worden behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. De Eerste Kamer stemt op 
20 december 2016 over deze wetsvoorstellen. Er kunnen dus nog wijzigingen worden 
doorgevoerd.

• Verlenging eerste tariefschijf vennootschapsbelasting (Vpb):
De eerste tariefschijf van de Vpb van 20% wordt in 2018 verlengd van € 200.000 naar  
€ 250.000, in 2020 van € 250.000 naar € 300.000 en in 2021 van € 300.000 naar € 350.000.

• Verrekening belastingschulden met toeslagen:
Belastingen en toeslagen kunnen tot nu toe niet onderling worden verrekend. Dit gaat 
veranderen. Voorschotten en voorlopige teruggaven kunnen direct worden verrekend 
met openstaande schulden op andere belastingsoorten.

•	 Afschaffing	aftrek	scholingsuitgaven:
De aftrek van scholingsuitgaven wordt afgeschaft per 1 januari 2018. Er komt een nieuwe 
niet-fiscale regeling ter bevordering van een leven lang leren (de regeling scholingsvou-
chers). Deze regeling moet nog verder worden uitgewerkt.

• Afscheid van pensioen in eigen beheer (PEB):
Hebt u in uw BV een PEB opgebouwd, dan krijgt u de mogelijkheid om dit fiscaal vriende-
lijk (d.w.z. met een belastingkorting) af te kopen. Om te bewerkstelligen dat deze afkoop 
op een zo kort mogelijke termijn plaatsvindt, geldt de afkoopmogelijkheid slechts gedu-
rende drie jaren, namelijk in 2017, 2018 en 2019. Bovendien neemt de korting af per jaar. 
In 2017 geldt een korting van 34,5%, in 2018 een korting van 25% en in 2019 een korting 
van 19,5%. 

Of dit ook voor u verstandig zal zijn, moet individueel worden bekeken. 
Op een later tijdstip gaan wij in een aparte nieuwsbrief verder op het PEB in.
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•	 Belastingheffing	in	Box	3	
 (Vermogen):
Over uw belastbaar vermogen in box 3 (per 1 januari van elk  
kalenderjaar) is 30% inkomstenbelasting verschuldigd. Die belas-
ting wordt berekend over een forfaitair rendement van 4% over 
het saldo van alle box 3-bezittingen minus schulden. Per saldo 
wordt dus 1,2% inkomstenbelasting geheven. 

Omdat de laatste jaren een rendement van 4% op beleggingen 
vrijwel niet mogelijk is gebleken, staat deze heffing bloot aan veel 
kritiek. Dat heeft er toe geleid dat met ingang van 1 januari 2017 
zogeheten ‘vermogensschijven’ worden ingevoerd, met ieder een 
eigen effectief box 3-tarief. Dit gaat er als volgt uitzien: 

• Schenking voor een eigen woning:
Vanaf 1 januari 2017 mag iedereen tussen 18 en 40 jaar per  
schenker eenmalig een schenking van € 100.000 ten behoeve van 
de eigen woning vrijgesteld van schenkbelasting ontvangen. U  
gebruikt het bedrag van de schenking voor: 

• aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen woning.  
(Als de schenking in 2017 is gegeven voor een verbouwing, 
hebt u tot en met 31 december 2019 de tijd voor deze  
verbouwing)

• aflossing van uw eigenwoningschuld
• aflossing van een restschuld van uw verkochte eigen woning

Van een dergelijke schenking dient wel een aangifte schenkbelas-
ting te worden ingediend. Hebt u reeds eerder de hogere  eenma-
lige schenking ontvangen, neem dan met ons contact op zodat wij 
kunnen bekijken of u in 2017 gebruik kunt maken van een over-
gangsregeling.
 

	 Box	3-vermogen	in	€	 effectief	tarief

 van tot 2016 2017

1e schijf  0 100.000 1,20% 0,87%

2e schijf  100.000 1.000.000 1,20% 1,41%

3e schijf  1.000.000 hoger 1,20% 1,65%

Met name bij hogere vermogens is men vanaf 1 januari 2017 meer box 3-belasting verschuldigd. 


