BELASTINGPLAN 2018 (particulieren)

Algemeen
In dit artikel treft u een overzicht aan van de belangrijkste maatregelen uit het belastingplan
2018. De voorgestelde fiscale maatregelen kunnen door de Tweede Kamer worden aangepast.
In dit artikel wordt de situatie zoals bekend is op 28 september 2017 beschreven.
Inkomstenbelasting
Inkomstenbelasting box 1
Tarieven voor belastingplichtigen, jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd
2018
Belastbaar inkomen
Tot € 20.142
Vanaf € 20.142 tot € 33.994
Vanaf € 33.994 tot € 68.507
Vanaf € 68.507

tarief*
36,55%
40,85%
40,85%
51,95%

Ter vergelijking de tarieven van 2017:
Belastbaar inkomen
tarief*
Tot € 19.982
36,55%
Vanaf € 19.982 tot € 33.791
40,80%
Vanaf € 33.791 tot € 67.072
40,80%
Vanaf € 67.072
52,00%

Tarieven voor belastingplichtigen, ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd
2018
Belastbaar inkomen
Tot € 20.142
Vanaf € 20.142 tot € 34.404
Vanaf € 34.404 tot € 68.507
Vanaf € 68.507

tarief *
18.65%
22,95%
40,85%
51.95%

Ter vergelijking de tarieven van 2017:
Belastbaar inkomen
tarief*
Tot € 19.982
18,65%
vanaf € 19.982 tot € 34.130
22,90%
vanaf € 34.130 tot € 67.072
40,80%
Vanaf € 67.072
52,00%

(*) belasting- en premieheffing gecombineerd

Heffingskortingen
De maximale algemene heffingskorting wordt verhoogd tot € 2.265. De hoogte van de
algemene heffingskorting is afhankelijk van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, des te lager
de algemene heffingskorting. Bij een inkomen vanaf € 68.509 is de algemene heffingskorting
nihil.
De maximale arbeidskorting wordt verhoogd tot € 3.249. De hoogte van de arbeidskorting is
afhankelijk van het inkomen. Bij een arbeidsinkomen van € 122.694 en hoger is de
arbeidskorting nihil.
De overige heffingskortingen worden ten opzichte van 2017 iets verhoogd.

Eigen woning
- Het maximum tarief waartegen de eigenwoningrente in aftrek wordt gebracht, bedraagt in
2018 49,5%.
- De regeling restschuld eigen woning wordt beëindigd. De restschuldregeling is per 29
oktober 2012 als crisismaatregel ingevoerd en loopt per 31 december 2017 af. Gezien de
positieve ontwikkelingen op de woningmarkt, ziet de staatsecretaris geen reden om deze
regeling te verlengen.
Inkomstenbelasting (box 2)
Het forfaitaire voordeel uit aanmerkelijk belang in een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)
of een buitenlands beleggingslichaam bedraagt in 2018 5,38% (dit is het hoogste forfaitaire
rendement in box 3) van de werkelijke waarde van de aandelen in de VBI. Op dit forfaitaire
rendement worden de daadwerkelijk uitgekeerde dividenden in mindering gebracht.
Inkomstenbelasting (box 3)
In box 3 wordt het door de overheid vastgestelde rendement en belastingdruk per
1 januari 2018 als volgt:
Vermogen
Tot € 100.000
€ 100.000 - € 1.000.000
Boven € 1.000.000

rendement
2,65%
4,52%
5,38%

tarief
30%
30%
30%

belastingdruk*
0,795%
1,356%
1,614%

(*) gerelateerd aan het belastbaar vermogen
Vervallen van tijdklemmen voor bepaalde kapitaalverzekeringen in box 3
Ieder die belastingvrij een kapitaaluitkering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen
woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW) wilde laten uitkeren, moest voldoen
aan de voorwaarde dat tenminste 15 jaar (vrijstelling € 36.900) of 20 jaar premies waren
betaald (vrijstelling € 162.500). De eis van het aantal jaren premiebetaling is vervallen.
Rijksmonumenten & Scholingsaftrek
De invoering van de Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing wordt uitgesteld
tot 2019. In deze wet is de afschaffing van de aftrek van uitgaven voor rijksmonumenten en
scholingskosten geregeld.

Schenk- en erfbelasting
Huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract
Met ingang van 2018 worden fiscale voorwaarden gesteld aan huwelijkse voorwaarden of
samenlevingscontracten, die als doel hebben om schenk- en erfbelasting te besparen. De
overheid wil niet meer dat grote vermogensverschuivingen fiscaal onbelast van de ene partner
naar de andere partner plaatsvinden. Het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden of
de voorwaarden in een notarieel samenlevingscontract leidt in principe niet tot schenk- of
erfbelasting. De overheid stelt vanaf 2018 de volgende grenzen:




Wanneer een verschuiving van vermogen plaatsvindt waardoor één van de partijen meer dan
50% krijgt van het totale gezamenlijke vermogen dat in een gemeenschap kan vallen, of
wanneer een bestaand recht van 50% of meer wordt uitgebreid, dan is voortaan
schenkbelasting verschuldigd over het meerdere boven de 50% of over de
vermogensvermeerdering.
Als het huwelijk of een notarieel samenlevingscontract wordt aangegaan met als hoofddoel
het ontgaan van schenk- of erfbelasting, wordt elke vermogensverschuiving aangemerkt als
een schenking. De bewijslast rust op de inspecteur.
Aanslagtermijn
Er wordt duidelijk in de wet vastgelegd wanneer de aanslagtermijn voor de schenkbelasting
ingaat (daarover is in de praktijk discussie ontstaan). De aanslagtermijn voor de
schenkbelasting zal ingaan na de dag van het doen van de aangifte. Wanneer de aangifte later
dan vier maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden
wordt gedaan, dan zal de aanslagtermijn ingaan na de dag van de aangifte. Deze aanpassing
geldt voor alle aanslagen schenkbelasting die worden opgelegd na 1 januari 2018.

