BELASTINGPLAN 2018 (overige maatregelen)
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 per 28 september 2017 beschreven.
Overige fiscale ontwikkelingen
Vervallen inkeerregeling
De staatsecretaris had al aangekondigd dat de inkeerregeling zal vervallen per 1 januari 2018.
Dit voornemen is nu opgenomen in het belastingplan 2018. De inkeerregeling houdt in dat
belastingplichtigen die vrijwillig, verzwegen vermogen of inkomen alsnog bij de
belastingdienst verantwoorden, over de twee laatste jaren geen boete krijgen en over de rest
van de navorderingstermijn een gematigde boete krijgen.
Vanaf 2018 moet ook over de eerste twee jaren een boete worden betaald. Bij vrijwillige
verbetering is nog wel een matiging van de boete mogelijk. De afschaffing van de
inkeerregeling heeft ook gevolgen voor het strafrecht. Een belastingplichtige die in 2018
inkeert, loopt het risico strafrechtelijk te worden vervolgd.
Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, die verschuldigd is door de
werkgever zal met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd van 6,65% naar 6,90%.
Het maximale premie-inkomen voor de Zorgverzekeringswet bedraagt per 1 januari 2018
€ 54.614.
Derdenbeslag vereenvoudigd
Bij derdenbeslag moet een derde het bedrag, dat hij verschuldigd is aan een ander, betalen aan
de belastingdienst. Vanaf 1 januari 2019 kan de ontvanger ook beslag leggen op toekomstige
vorderingen. De ontvanger moet het derdenbeslag wel van tevoren aan de belastingschuldige
aankondigen.
Geen schorsende werking verzet meer
Als iemand het niet eens is met de uitvoering van een dwangbevel, bijvoorbeeld als de in
beslag genomen spullen door de belastingdienst worden verkocht, kan hij in verzet komen bij
de burgerlijke rechter. Het gevolg daarvan is dat de uitvoering van het dwangbevel wordt
geschorst. Omdat dit de belastinginning vertraagt en bemoeilijkt, wordt de schorsende
werking afgeschaft. Dat betekent dat de uitvoering van het dwangbevel gewoon kan
doorgaan, ondanks dat de rechter zich hierover nog moet uitspreken.

