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Informatiebijeenkomst 

Voorschoten, 12 april 2018



Wat staat jullie te wachten?!

� Estate planning

� Wet DBA

� AG IB 2017

� Actualiteiten

� Vragen? Stel ze gerust tussentijds!
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Planning vermogen
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� Huwelijk

� Voorwaarden of niet

� Nieuwe wetgeving

� Schenken

� Wanneer

� Doelstelling

� Nalatenschap

� Testament

� Verdeling 

� Keuzes



Huwelijkse voorwaarden

� (ijs)koude uitsluiting 

� (opheffen) verrekenbedingen of bijhouden

� Positie van pensioen eventueel uitsluiten

� Let op positie stamrechten
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Schenken

� Tarieven  

� 10% tot 123.248

� 20% boven 123.248
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schenkbelasting

� Vrijstellingen   

� Jaarlijks : 5.320 (kinderen)

� Eenmalig vrij kind : 25.731 (18-40)

� Woning/hypotheek: 100.800 (18-40)

� Studie : 53.602 
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Erfbelasting

7

Verkrijger Vrijstelling

Partner € 643.0194

Kinderen van de overledene € 20.371

Zieke en/of gehandicapte kinderen € 61.106

Kleinkinderen € 20.371

Ouders € 48.242

Overige verkrijgers € 2.147

Vrijstellingen erfbelasting 2018



Erfbelasting

� Vrijstellingen   

� Beperking door pensioenimputatie

� 50% van de waarde van pensioen

� 30% belastinglatentie

� Nooit minder dan €161.161
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Testamenten

� Wettelijke verdeling 

� Langstlevende testament

� Tweetrapsmaking
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Testamenten

� Vermogen dat verdeeld moet worden

� Bezittingen

� -/- schulden (incl oude schuld agv eerder 

overlijden

� Legaten

� Schuld overlijden partner gedefiscaliseerd

� Opletten en administreren
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Testamenten wettelijke verdeling

� Bij wet

� Totaal vermogen naar langstlevende

� Onder schuldigerkenning overige 
erfgenamen (niet legatarissen) 

� Niet voor samenwonenden 
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Testamenten OBV

� “langstlevende testament 

� Wettelijke verdeling maar dan op maat 

� Spelen met de rente  

� Legaten aan ….

� Kleinkinderen : vrijstelling!
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Testamenten tweetrapsmaking

� Populair maar niet altijd slim  

� Fidei-Commis de residuo

� “onterven kinderen””

� Alles naar de langstlevende (gebruik 
maken vrijstelling )
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Testamenten tweetrapsmaking

� Waarom niet slim ?

� Bij tweede overlijden komt hoge tarief direct in 

zicht

� Geen gebruik tariefopstapje 10%

� Beter werken met “keuze-afvullegaat” 
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Essentie estate planning

� simpel……

� Wat zijn de tarieven bij overlijden

� Bekeken vanuit het overlijden langstlevende

� 20%? Dan schenkingen tijdens leven

� geen cash?
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Schuldig erkenning

� Schuldbekentenis

� Notarieel

� Verplichte rentebetaling (kasrondje)

� Inhaal/correctie rentebetaling is mogelijk
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Erfbelasting aandacht

� Afvullegaat

� Afvullegaat met tariefoptimalisatie

� Legaat aan kleinkinderen (benuten vrijstelling

• Eventueel met “verrekening per gezin”

� BOR toepassing 

� Speciale testamenten…. specialist
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Erfbelasting 

� Let op bij erfbelasting langstlevende…
• Schuld aan de kinderen wordt veel vergeten

• Dubbele heffing

• Geen erfbelasting 1e overlijden? Dan is er toch nog 

steeds een schuld aan de kinderen…..
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BOR 

� Schenking aan werknemer ……

� Schenking of loon? 
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DGA sociale verzekeringsplicht

� Wanneer DGA sociaal verzekerd

� Nieuwe aanschrijving voor 2016

� Bestuurder is formele bestuurder

� Holding is transparant

� Feiten boven vorm 
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DGA sociale verzekeringsplicht

� Wat is een DGA 

� Bestuurder (en/of echtgenoot) zodanig 

stemrecht dat hij (+echtg) obv statuten kan 

besluiten over ontslag

� Bestuurder… met bloed- of aanverwanten tot 

3e graad 2/3 stemrechten……… ontslag
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DGA sociale verzekeringsplicht

� ⅔ eis Bloed – aanverwant

� 3e graad

22

DGA Broer/Zus

Neef/Nicht

Ouders

1e 2e

3e
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Man Vrouw

51%

Schema
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Schema

33% 33% 33%

Directeur?
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Schema

A B C

STAK

Werk BV

Wie bestuurder voor STAK?

1/3 voor ieder

A
B
C

A
B

A
B
D



DGA sociale verzekeringsplicht

� Probleem  

� Ten onrechte DGA dan navordering met 

stevige boete

� Ten onrechte verzekerd….. Dan geen 

restitutie

� Rechter: je hebt de mogelijkheid om vooraf te 

laten toetsen 

� Bestuurder of gezagsverhouding
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DBA ontwikkeling

� Wet deregulering arbeidsrelatie

� Opvolging van de VAR verklaring

� Invoering 1 mei 2016

� “modelovereenkomsten””

� Uitstel handhaving november 2016
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DBA ontwikkeling

� Waar staan we nu? 

� Uitstel op uitstel van de handhaving

� Tot 1 januari 2020 niets aan de hand

� “bangmakerij” voor misbruik gevallen
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DBA ontwikkeling

de ene zzp-er is de andere niet

Onderkant van de markt

� ZZP-er met een uurtarief tussen € 15 en € 18
� Corresponderend met loonkosten tot 125% wettelijk minimumloon 

of laagste loonschalen in CAO 

+   verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten, óf

+   langer dan 3 maanden voor dezelfde opdrachtgever

>> Dienstbetrekking, arbeidsrechtelijk én fiscaal
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DBA ontwikkeling

de ene zzp-er is de andere niet

Bovenkant van de markt

� ZZP-er met een uurtarief boven € 75 

+   verrichten van NIET reguliere bedrijfsactiviteiten, óf

+   korter dan 1 jaar voor dezelfde opdrachtgever

>> Opting out voor 
loonheffing/werknemersverzekering
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DBA ontwikkeling

de ene zzp-er is de andere niet

midden van de markt

� Zelfstandigen boven het lage tarief 
(uurtarief tussen € 18 en € 75)

>> Opdrachtgeversverklaring (alsnog BGL?) 

� Webmodule, in te vullen door opdrachtgever
� Vragen over de aard werkzaamheden 
� Gezagsverhouding, minder formeel, meer materieel

� Zekerheid – vrijwaring vooraf loon- / premieheffing – mits correct 
ingevuld
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DBA ontwikkeling

Onderzoek naar nieuwe verhouding 

werknemers en ZZP-er

“eigen plaats” in het Burgerlijk Wetboek (en 

fiscaal)
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2017 is voorbij, tijd om aangifte te doen

� Box I

� Box II

� Box III

� Algemene bepalingen

� Denk nog even aan… 

� Vragen? Stel ze gerust tussentijds!

33



34

Fiscaal partnerschap (FP)

34

� Als partner wordt aangemerkt:

� De echtgenote (geregistreerd partner)

� Ongehuwde meerderjarige personen onder voorwaarden

� Aanvang fiscaal partnerschap

� Hetzelfde woonadres ingeschreven in GBA

� Meetrek GBA – andere GBA perioden in jaar waarin 

ergens FP bestaat leiden ook tot partnerschap

� Exit huwelijk bij scheiding of

� Voorafgaand verzoek tot echtscheiding + GBA
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Fiscaal partnerschap (FP)

35

� Timo en Isabella zijn op 1 maart van het jaar 2017 gaan 

samenwonen in een gehuurd appartement. Zij staan vanaf die 

datum op 1 gezamenlijk adres ingeschreven in GBA. Op 1 

oktober 2017 raakt Isabella zwanger en op 4 december 2017 

trouwt het koppel. Op 20 december 2017 kopen ze een 

ruimere woning.

� Vanaf welk moment zijn Timo en Isabella fiscaal partner?

A) Vanaf 1 maart 2017

B) Vanaf 1 oktober 2017

C) Vanaf 4 december 2017

D) Vanaf 20 december 2017
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Fiscaal partnerschap (FP)

36

� Partnerbegrip bij verpleeg- of verzorgingstehuis

� Ongehuwde meerderjarige personen

� Opname verpleeg- of verzorgingstehuis medische redenen 

of ouderdom

� Niet meer hetzelfde woonadres ingeschreven

� Blijven fiscaal partner 

� Escape: schriftelijke kennisgeving aan inspecteur 
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Fiscaal partnerschap (FP)

37

� Fictief partner gedurende gehele jaar

� Onderscheid maken tussen daadwerkelijk fiscaal 

partnerschap en mogelijkheid tot keuze gedurende gehele 

jaar fiscaal partnerschap

� Fictief partnerschap gedurende gehele jaar oa van belang 

bij toerekening van diverse inkomens- en 

vermogensbestanddelen (artikel 2.17 Wet IB 2001)

Tezamen voor kiezen! 

In VA IB 2017 en/of AG IB 2017 aangeven.
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Inkomstenbelasting – Box I

38

� Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking

� Vergeet de studerende zoon/dochter niet!
• Studiekosten zijn aftrekbaar zodra geen recht op Stufie is 

� Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking

� Verschillende uitkeringen? 
• Alleen hoogste uitkering loonheffingskorting laten toepassen

• SVB belasting laten inhouden

� Negatief loon
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Inkomstenbelasting – Box I
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� Winst uit onderneming

• Begrip ondernemer

• Begrip urencriterium – onderbouwing

� Niet alle kosten zijn aftrekbaar

• 100%, volledig niet aftrekbaar

• 20%, beperkt niet aftrekbare kosten

� NB Vpb blijft 26,5%!
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Inkomstenbelasting – Box I

40

� In aftrek uitgesloten kosten

� Algemene kosten, zoals boeten, kosten die gemaakt 

zijn voor het voeren van een zekere staat of 

vaartuigen voor representatieve doeleinden dan wel 

wapens etc. 

� Ten behoeve van de belastingplichtige, zoals de 

werkruimte

Huurrecht woning vanaf 1 januari 2017 NIET meer 

aftrekbaar
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Inkomstenbelasting – Box I

41

� In aftrek uitgesloten kosten

� Algemene kosten, zoals boeten, kosten die gemaakt 

zijn voor het voeren van een zekere staat of 

vaartuigen voor representatieve doeleinden dan wel 

wapens etc. 

� Ten behoeve van de belastingplichtige, zoals de 

werkruimte die niet zelfstandig is of kleding die geen 

werkkleding zijn
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Inkomstenbelasting – Box I

42

� In aftrek beperkte kosten

� Voedsel, drank en genotmiddelen, 

representatiekosten, bepaalde “studie”kosten en reis 

en verblijfkosten

� Sponsoringskosten zijn representatiekosten indien er 

geen zakelijk belang ten grondslag ligt

� Vanaf 2017: 20% correctie in plaats van 26,5% 

maximaal € 4.500 (ongewijzigd)
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Inkomstenbelasting – Box I

43

� Vermogensetikettering

� Verplicht privé – vermogen (> 90% privé)

� Verplicht zakelijk – vermogen (> 90% zakelijk)

� Keuze vermogen

� Bijtelling privé gebruik woning

� Bijtelling privé gebruik auto
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Inkomstenbelasting – Box I

44

� Afschrijving op bedrijfsmiddelen va € 450

� Houdt rekening met restwaarde. Bij de auto over het 

algemeen 10% van de aanschafwaarde, tenzij…

� Fiscaal erkende goodwill ja/nee

• Als ja, ten hoogste 10% afschrijving

� Gebouwen tot bodemwaarde 

• 50% WOZ bij eigen gebruik (voorstel is tot 100%)

• 100% WOZ bij belegging

� Geen afschrijving op grond!
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Inkomstenbelasting – Box I

45

� Kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA)

� Minimale investering € 2.300

� In beginsel 28%

� Maximale investering € 312.176

� Wanneer betaald, wanneer in gebruik genomen?

� Energie-, en milieu-investeringsaftrek

� Let op termijn aanmelden investering bij Ministerie 

van Economische Zaken
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Inkomstenbelasting – Box I
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� Desinvesteringsbijstelling 

� Minimale overdrachtsprijs € 2.300

� In beginsel 28%

� Vervreemding binnen 5 jaar
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Inkomstenbelasting – Box I

47

� Fiscale reserves

� Herinvesteringsreserve (HIR)

� Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Let op voorwaarden! Soms dient een reserve vrij te 

vallen. Licht cliënten in over de belastingclaim die op de 

reserves zitten – aanbiedingsbrief –
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Inkomstenbelasting – Box I

48

� Resultaat uit overige werkzaamheden – TBS

� Afwaardering vordering op BV

� Borgstellingsvergoedingen

� Rente uitsplitsen bij omslaan naar box III schuld

� Gemaakte kosten meenemen
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Inkomstenbelasting – Box I

49

� Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning

� Tarief wordt verder verlaagd, tot 50,0% (2016: 50,5%) 

� Voorstel nog sneller naar 36,93% in 2023

� Eigenwoningforfait

� Woningen tot € 1.060.000 ongewijzigd, derhalve 0.75%

� Woningen vanaf € 1.060.000 ongewijzigd, derhalve 2,35%

� Informatieplicht

� Via aangifte inkomstenbelasting

� Zorg voor schriftelijke vastlegging, kosten voor 

geldlener

� Verzachten sanctie bij aflossingsachterstand

� Terugwerkende kracht 1 januari 2013

� Schuld niet permanent in box III
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Inkomstenbelasting – Box I

50

� Informatieplicht eigenwoningschuld

� Eigenwoningschuld is aangegaan anders dan bij een aangewezen 

administratieplichtige (zoals een bank)

� Via aangifte inkomstenbelasting

� Aftrekbaarheid boeterente
� Boeterente teruggekregen?! Invullen in de AG IB 2017

� Sommige kosten bij verkoop eigen woning zijn aftrekbaar
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Inkomstenbelasting – Box I

51

� Altijd wenselijk om schuld in box I te houden?

� ‘nieuwe’ leningen gemakkelijk naar box III te krijgen

� Verzachten sanctie bij aflossingsachterstand

� Terugwerkende kracht 1 januari 2013

� Schuld niet permanent in box III (mogelijkheid om weer naar box I te 

krijgen)

� Wet Hillen
� Afschafperiode 30 jaar?

� Hypotheekrenteaftrek in 4 jaarlijkse stappen teruggebracht naar 36,93% (2023)

Wat gaat er überhaupt met de eigenwoning gebeuren?
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Inkomstenbelasting – Box I

52

� Partnervrijstelling kapitaalverzekeringen

� Per 1 januari 2016 is de verplichting om polisvoorwaarden aan te 

passen bij Kapitaalverzekering eigen woning (KEW), enkele 

begunstiging reeds vervallen

� Per 1 april 2017 zijn de tijdklemmen vervallen

� Uitkering voor 1 april 2017? Rentevoordeel begrepen in de uitkering 
uit een KEW, SEW of BEW onbelast als de uitkering niet meer 
bedraagt dan

� € 36.900 (2016: € 36.800) bij 15 t/m 19 jaar premiebetaling/inleg

� € 162.500 (2016: € 162. 000) bij 20+ jaar premiebetaling/inleg
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Inkomstenbelasting – Box I

53

� Bijleenregeling

� Vervreemdingsbegrip: woning niet meer in box I (EW 3.111)
• Dus ook als eigen woning naar box III verhuist

� Restschuld

� Ontstaan uiterlijk 31 december 2017? Dan rente nog 15 jaar aftrekbaar

� Echtscheiding

� 2013: annuïteitentijdperk voor nieuwe leningen

� Behoud aflossingsvrij

� Aankoop binnen kalenderjaar verkoop + 1
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Inkomstenbelasting – Box I

54

� Nieuw huwelijksvermogensrecht

� Wat blijft er buiten de gemeenschap in 2018?
• Voorhuwelijkse goederen (eigen/privé vermogen)

• Erfrechtelijke verkrijgingen alsmede schenkingen/giften

� Wat valt erin?
• Alles wat gezamenlijk verkregen wordt na huwelijk

• OOK: gezamenlijke voorhuwelijkse goederen en schulden EN prive schulden tbv een 
gezamenlijk goed

� ‘fiscale voetsporen’

� Boedelmengen is aftrekverleden naar rato 

toerekenen (50% van diens aftrekverleden)

� Bij scheiden, bij 30 jaarsperiode alsmede bij de 

omvang EWS
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Inkomstenbelasting – Box I

55

� Premies voor lijfrente

� Jaarruimte versus reserveringsruimte

Verzoek (tijdig) verklaring niet afgetrokken premies of 

bedragen
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Inkomstenbelasting – Box II
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� Aanmerkelijk belang
� Meetrek en meesleep belang

� Let op bij soortaandelen

� Belang altijd aangeven in de AG IB, ook als er in een 

jaar geen dividenduitkering heeft plaatsgevonden

� Verlies omzetten in een belastingkorting

� 25% van nog niet verrekende verlies – box I (let op voorwaarden)



57

Inkomstenbelasting – Box III

57

� Vermogensrendementsheffing op de schop per 1 januari 2017

� Vermogen € 350.000 – na vrijstelling
� Belasting 2016 € 4.200

� Belasting 2017 € 4.441

Vermogen vanaf vermogen tot
forfaitair 

rendement
fiscale druk

0 25.000 vrijgesteld 0%

25.000 100.000 2,87% 0,861%

100.000 1.000.000 4,60% 1,380%

1.000.000 - 5,39% 1,617%
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Inkomstenbelasting – Box III

58

� Vrijstelling groene beleggingen

� Vrijstelling bedraagt na indexatie € 57.385 (2016: €57.213)

� Hele jaar dezelfde fiscale partner? Vrijstelling bedraagt na indexatie 

€114.770 (2016: € 114.426)

� Onroerende zaken die verhuurd zijn? 

� Let op: is waarde drukkende factor (leegwaarderatio)

� Vrijstelling spaarloonregeling

� Is reeds vervallen per 1 januari 2016. 

� Saldo opgeven als bezitting
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Inkomstenbelasting – Box III

59

� Vrijstelling voor een uitvaartverzekering

� Vrijstelling bedraagt na indexatie € 6.977 (2016: € 6.956)

� Bankspaarvariant is reeds vervallen per 1 januari 2016

� Schulden

� Drempel is ongewijzigd en bedraagt € 3.000 per belastingplichtige

� Kinderalimentatie nier meer als schuld in box III op te geven

� Vrijstelling contant geld in 2017 bedraagt € 522 per belastingplichtige

� Niet opeisbare geldvorderingen krachtens erfrecht 

� let op: opname verpleegtehuis kan zorgen voor direct opeisbaar worden
• Testament
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Inkomstenbelasting

60

� Regeling specifieke zorgkosten

� Houd rekening met drempel, minimaal € 129 (2016: € 128)

� Wat is nog aftrekbaar?

� Alleen kosten die niet door de zorgverzekeraar zijn vergoed

� Verhoging uitgaven voor specifieke zorgkosten (vb hulpmiddelen)

� Enkele uitgelicht

� Rollator, alleen ‘oude’ afschrijvingen

� Aanpassingen tbv ziekte of handicap
• Aan bijvoorbeeld de auto

• Hoofzakelijk door zieke of invalide personen gebruikt
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Inkomstenbelasting

61

� Overige aftrekposten
� Partneralimentatie

� Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten

� Studiekosten
• Alleen werkelijke kosten

• Let op drempel ad € 250 en maximale aftrek ad € 15.000

• Recht op studiefinanciering? Aftrek niet meer toegestaan

� Giften 
• Periodieke giften vs andere giften

• ANBI instellingen, bij culturele instellingen verhoging met 25% (max € 1.250)

� Kosten voor rijksmonumentenpand (afschaffen per 01-01-2019)

� Lening aan startende ondernemer (kwijtgescholden durfkapitaal)

� Restant persoonsgebonden aftrek vorige jaren
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Algemene bepalingen

62

� Tarief van eerste schijf blijft ongewijzigd

� Tarief van tweede en derde schijf wordt 
iets verhoogd

� Bovengrens derde schijf verhoogd

� Heffingskortingen zijn minimaal aangepast



Algemene bepalingen

63

Inkomensschijven box I – tot AOW leeftijd

2016 2017 2016 2017

1 < 19.922 < 19.982 36,55% 36,55%

2 19.922 – 33.715 19.982 – 33.791 40,15% 40,80%

3 33.715 – 66.421 33.791 – 67.072 40,15% 40,80%

4 > 66.421 > 67.072 52,00% 52,00%

Inkomensschrijven box I – vanaf AOW leeftijd (geboren voor 1 januari 1946)

2016 2017 2016 2017

1 < 19.922 < 19.982 18,65% 18,65%

2 19.922 – 34.027 19.982 – 34.130 22,50% 22,90%

3 34.027 – 66.421 34.130 – 67.072 40,40% 40,80%

4 > 66.421 > 67.072 52,00% 52,00%



Algemene bepalingen

64

Inkomen uit aanmerkelijk belang – box II

2016 2017 2016 2017

Vanaf € 0 Vanaf € 0 25,00% 25,00%

Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) (forfaitair rendement)

2016 2017 2016 2017

Vanaf € 0 Vanaf € 0 4,00% 4,00%

Inkomen uit sparen en beleggen – box III

2016 2017 2016 2017

Vanaf € 24.437 Vanaf € 25.000 1,20% 0,861% - 1,617%
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Algemene bepalingen

65

Volledige afbouw algemene heffingskorting

� De belastingkorting wordt minder naarmate het inkomen hoger is.

Inkomen 2016 2017 < AOW 2017 > AOW

10.000 2.230 2.245 1.151

20.000 2.226 2.244 1.150

30.000 1.747 1.765 906

40.000 1.267 1.287 662

50.000 788 808 418

60.000 308 329 173

70.000 0 0 0
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Algemene bepalingen

66

Arbeidskorting

� De belastingkorting wordt minder naarmate het inkomen hoger is. 

� Inkomensgrens verlaagd naar € 32.444 (2016 € 34.015)

Inkomen 2016 2017 < AOW 2017 > AOW

10.000 400 361 186

20.000 3.103 3.192 1.631

30.000 3.103 3.223 1.645

40.000 2.864 2.951 1.506

60.000 2.064 2.231 1.139

80.000 1.264 1.511 771

100.000 464 791 404

120.000 0 71 37

130.000 0 0 0
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Algemene bepalingen

67

� Inkomensafhankelijke combinatiekorting

� Op 1 januari 2017 staat een kind jonger dan 12 ingeschreven op hetzelfde adres 

� Maximale korting bedraagt € 2.778 (2016: 2.769)

� Ouderenkorting

� De ouderenkorting bedraagt € 1.292 tot een verzamelinkomen van € 36.057. Bij 

een hoger verzamelinkomen bedraagt de ouderenkorting € 71

� Alleenstaande ouderenkorting

� De ouderenkorting bedraagt € 438

� Aanslaggrens voor inkomstenbelasting € 45

� Teruggaafgrens voor inkomstenbelasting € 14
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Denk nog even aan…

68

� Bezwaar

� Niet eens met een aanslag? Bezwaartermijn 6 weken na dagtekening aanslag

� Middeling

� Drempel, € 545

� Verzoek tijdig indienen

� Toeslagen
� Voor 2017 aan te vragen tot 1 september 2018

� Voor 2016 tot moment uitstel AG IB 2016 verloopt - 1 mei 2018

� Belastingrente

� Vraag een voorlopige aanslag 2017 aan

� Aangifte schenkbelasting 2018

� Uiterlijk 1 maart 2019 indienen – uitstel aanvragen

� Schenkingsvrijstelling eigen woning € 100.000
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Actualiteiten

69

� BTW

� Geen recht op btw-voorbelasting bij gefactureerde advocaatkosten
• Ziet op positie dga en niet op BV

� Btw op zonnepanelen geïnstalleerd in 2013 of eerder terugvragen
• Uiterste termijn niet in de wet, derhalve geen 5 jaarstermijn

� Kwalificatie “sport” btw vrijgesteld
• Nederlandse denksporten voorstaan met BTW belast – EU HvJ: bridge ‘een te verwaarlozen lichamelijke component’ –

� Formeel

� Verlengde navorderingstermijn (16, lid 4 AWR)
• In het buitenland opgekomen inkomensbestanddeel

• Normale regels van stelplicht en bewijslast van toepassing

� Informatie tipgever mag niet worden gebruikt (zwartspaarders - misdrijf)
• Belangenafweging tussen belang van juiste heffing en bestrijding belastingontduiking

• Tekortgeschoten, ‘zozeer-indruist’ criterium niet bewezen. Gevolg: bewijsmateriaal mag niet gebruikt worden
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� Erfbelasting

� Tijdelijk geen belastingrente over aanslag erfbelasting
• Overlijdens vanaf 1 januari 2017

� Schenkbelasting
� Definitieve aanslagen schenkbelasting 2017 pas eind 2019 of zelfs pas in 2021

• Problemen met de invoering van een nieuw ICT systeem

� Geen schenkbelasting gehuwden
• Besluit staatssecretaris Snel d.d. 30-03-2018 (wijziging van het besluit 5 juli 2010, nr DGB2010/872M)

� Vennootschapsbelasting

� Fiscus zal RC positie DGA kritischer beoordelen
• Schriftelijke vastlegging

• Aflossingsverplichting

• Zekerheden
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� Inkomstenbelasting

� Vermogensrendementsheffing in concreet geval strijdig met art. 1 EP EVRM
• HR 6 april 2018 ECLI:NL:HR:2018:511 – individuele en buitensporige last

� 183% belasting in box III is niet buitensporig
• RB Gelderland 27-03-2018 ECLI:RBGEL:2018:1370 – totale inkomens- en vermogenspositie

� Pensioen in eigen beheer
� Korting bij afkoop pensioen in eigen beheer 25% 

� ODV moet opgerend worden met marktrente. Indexatie 2017 is 0,059%
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