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Op Prinsjesdag 2016 (dinsdag 20 september 2016) zijn de wetsvoorstellen van het pakket 
Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het pakket Belastingplan 2016 
bestond uit zes wetsvoorstellen:  
 

1. Belastingplan 2017 (34 552) 
 

2. Overige Fiscale Maatregelen 2017 (34 553) 
 

3. Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (34 554) 
 

4. Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen 
(34 555) 
 

5. Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (34 556) 
 

6. Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met zelfstandige aansluiting (34 545) 
 
In de voorgestelde maatregelen uit de oorspronkelijke wetsvoorstellen zijn tijdens het 
wetgevingsproces diverse aanpassingen aangebracht via nota’s van wijzigingen. Verder zijn 
er nog een aantal amendementen en moties ingediend. Op 20 december 2016 heeft de 
Eerste Kamer over de wetsvoorstellen gestemd en zijn de wetsvoorstellen 34 552, 34 553, 
34 554 en 34 545 aangenomen. De behandeling van wetsvoorstel 34 556 is al eerder 
uitgesteld. Ook de stemming over wetsvoorstel 34 555 (Wet uitfasering pensioen in eigen 
beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen) is uitgesteld.  
 
Hierna wordt een overzicht van de meest relevante maatregelen uit de verschillende 
wetsvoorstellen.  
 
Hoewel dit overzicht met uiterste zorg is opgesteld, aanvaardt het RB geen enkele 
aansprakelijkheid voor een eventuele onvolledigheid of onjuistheid in dit overzicht of voor 
gevolgen van het gebruik daarvan.  
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Inkomstenbelasting 

 
Verhoging algemene heffingskorting 
Het voor 2017 geplande maximum van de algemene heffingskorting wordt per 1 januari 
2017 verder verhoogd met € 48, waardoor de maximale algemene heffingskorting uitkomt 
op € 2.254. 
 
Verlaging arbeidskorting 
Voor 2017 zou de maximale arbeidskorting € 3.269 zijn. Dit maximum wordt echter verlaagd 
met € 46 tot € 3.223. Het startpunt van de afbouw van de arbeidskorting wordt ook verlaagd 
en komt te liggen op € 32.444.  
 
Verhoging ouderenkorting per 2017 
De ouderenkorting wordt per saldo met € 105 verhoogd. Hierdoor komt deze in 2017 uit op 
een bedrag van € 1.292 voor pensioengerechtigden met een verzamelinkomen van niet 
meer dan € 36.057. 
 
Verlenging derde tariefschijf 
De voor 2017 geplande bovengrens van de derde schijf in de Wet inkomstenbelasting gaat 
per 1 januari 2017 met € 400 omlaag. Hierdoor eindigt de derde schijf bij een belastbaar 
inkomen uit werk en woning bij € 67.072 in plaats van bij € 67.472 (zoals uit eerdere 
plannen volgt).  
 
Heffing over beloningen van bestuurders en commissarissen  
Voor buitenlands belastingplichtige bestuurders en commissarissen van in Nederland 
gevestigde vennootschappen is in de Wet inkomstenbelasting 2001 vastgelegd dat 
Nederland kan heffen over hun beloning (winst, loon of resultaat uit overige 
werkzaamheden). De bedrijven moeten de gegevens van deze bestuurders en 
commissarissen renseigneren. 
 
Uitsluiting aftrek huurderslasten onzelfstandige werkruimte 
Vanaf 1 januari 2017 vormen huurderslasten van een onzelfstandige werkruimte geen 
aftrekpost meer voor IB-ondernemers en genieters van resultaat uit overige 
werkzaamheden. Dit is een reparatie van de uitkomst van een arrest van de Hoge Raad. 
 
De mogelijkheid tot aftrek van huurderslasten van de 'zelfstandige werkruimte' (eigen 
opgang en sanitair) blijft overigens wel bestaan.  
 
Deze maatregel is ingevoegd via de derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2017.  
 
Lagere aftrekbeperking winst uit onderneming 
De procentuele aftrek van kosten die verband houden met winst uit onderneming wordt 
verhoogd van 73,5% tot 80%. De verhoging van het percentage geldt voor:  

 Voedsel, drank en genotmiddelen 

 Representatie, waaronder recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak 

 Congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke 
 
Deze maatregel is ingevoegd via de derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2017.  
 
Verlaging percentage energie-investeringsaftrek  
 
2017 
Het niet door laten gaan van de verhoging van het tarief voor de afvalstoffenbelasting per 1 
januari 2017, wordt gecompenseerd door het percentage van de EIA per 1 januari 2017 met 
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3 procentpunt te verlagen (amendementen, Kamerstuk 24/26 en Kamerstuk 68 bij het 
Belastingplan 2017 alsmede Kamerstuk 7 bij de Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen). De 
verlaging via Kamerstuk 7 bij de Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen is tijdelijk. Per 1 
januari 2010 wordt de EIA namelijk weer verhoogd met 0,5 procentpunt.  
 
2018 
Per 1 januari 2018 wordt het percentage van de EIA verlaagd met 0,5 procentpunt, ter 
bekostiging van de maatregel om het voor innovatieve starters makkelijker te maken om 
aandelenoptierechten uit te betalen. Zie hiervoor Kamerstuk 48 bij het Belastingplan 2017. 
 
Eigen woning: bouwkavel 
De goedkeuring uit het besluit van 26 november 2014 waardoor al vóór de start van 
feitelijke bouwwerkzaamheden (heien of aanleggen fundering) sprake kan zijn van een 
woning in aanbouw, wordt vastgelegd in de wet. Als er voor een bouwkavel al concrete 
stappen zijn gezet om te starten met bouwkundige werkzaamheden, of eventueel als dat 
eerder is, al zes maanden voor de start van die bouwkundige werkzaamheden, kan er 
sprake zijn van een eigen woning.  
 
Rentemiddeling eigen woning 
Mensen met een eigen woning kunnen hun rentevastperiode voor de eigenwoningschuld 
open breken en een nieuwe rente overeenkomen. Rentemiddeling houdt in dat de 
boeterente die de banken dan berekenen, kan worden uitgesmeerd over de nieuwe 
rentevastperiode. Het hele bedrag aan nieuwe rente (inclusief boete en 0,2% opslag) is 
aftrekbaar.  
 
Vruchtgebruik en eigenwoningschuld  
De goedkeuring uit het besluit van 21 februari 2014, waardoor vruchtgebruikers renteaftrek 
van de eigen woning kunnen krijgen, wordt in de wet vastgelegd. De vruchtgebruikers 
krachtens erfrecht kunnen de rente en kosten van een eigenwoningschuld in aftrek brengen, 
mits de vruchtgebruiker deze moet betalen, ook al gaat het om een schuld van de bloot 
eigenaar.  
 
VBI 
 
Box 2 
Als een belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft in een lichaam dat de VBI-status 
verkrijgt, dan moet hij in box 2 afrekenen over de positieve AB-claim. Deze regel geldt vanaf 
20 september 2016, 15.15 uur. In situaties dat er al een conserverende aanslag was 
opgelegd, vervalt het uitstel van betaling en moet er direct worden afgerekend. Voor die 
maatregel geldt terugwerkende kracht tot 25 oktober 2016, 17.30 uur (tweede nota van 
wijziging bij het Belastingplan 2017).  
 
Box 3 
Belastingplichtigen die vermogen tijdelijk onderbrengen in een vbi waarin zij een 
aanmerkelijk belang hebben, worden in box 3 belast voor dit vermogen, als dit vermogen 
binnen 18 maanden weer terug komt in box 3. Dit geldt voor particuliere beleggers met een 
aanmerkelijk belangen voor beleggers van wie dit aanmerkelijk belang tot het 
ondernemingsvermogen in box 1 behoort. Er geldt een tegenbewijsregeling. 
Belastingplichtigen moeten de inspecteur melden dat zij binnen 18 maanden vermogen uit 
de vbi halen.  
 
Het percentage van het forfaitair rendement uit een vbi wordt gekoppeld aan het percentage 
in de hoogste schijf in box 3 (2017 5,39%). 
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APV 
Beperking toerekeningsstop afgezonderd particulier vermogen (APV)  
De reikwijdte van de toerekeningsstop APV wordt beperkt. Deze geldt alleen nog als het 
APV een onderneming drijft. De winst van de onderneming moet onderworpen zijn aan een 
belasting naar de winst, waarbij de hoogte van de belasting er niet toe doet. 
 
Box 2 
Bij APV’s met daarin een aanmerkelijk belang herleeft de historische verkrijgingsprijs met 
terugwerkende kracht voor alle AB-pakkettenin het APV waarvoor tot 20 september 2016 
om 15:15 uur de toerekeningsstop gold.  
 
Voor situaties dat de toerekeningsstop niet geldt, worden in het Besluit voorkoming dubbele 
belasting 2001 aanvullende voorkomingsregelingen getroffen. 
 
Beperking bedrijfsopvolgingsregeling 
De gevolgen van een arrest van de Hoge Raad van 22 april 2016 worden met 
terugwerkende kracht tot 1 juli 2016 gerepareerd. Door de reparatie is het niet meer 
mogelijk om indirecte aandelenbelangen van minder dan 5% via vermogensetikettering 
onder de reikwijdte van de bedrijfsopvolgingsregeling in de inkomstenbelasting te brengen.  
 
Vervallen 10-jaarstermijn in artikel 4.25 Wet IB 2001 
Artikel 4.25, lid 5, van de Wet IB 2001 verwijst naar nadere regelgeving voor het 
verminderen van een nog openstaande conserverende aanslag bij immigratie binnen tien 
jaren na (1) emigratie of (2) de verplaatsing van de leiding van de vennootschap uit 
Nederland. Uit het Belastingplan 2016 volgt dat de conserverende aanslag niet meer vervalt 
na 10 jaar. Als immigratie na 10 jaar plaatsvindt, kan dus nog steeds een conserverende 
aanslag openstaan. Dit is nu hersteld per 1 januari 2017. 
 
Uit het Belastingplan 2016 volgt dat een conserverende aanslag terzake van emigratie De 
goedkeuring uit het besluit van 21 februari 2014, waardoor vruchtgebruikers renteaftrek van 
de eigen woning kunnen krijgen, wordt in de wet vastgelegd. De vruchtgebruikers krachtens 
erfrecht kunnen dus de rente en kosten van een eigenwoningschuld in aftrek brengen, mits 
de vruchtgebruiker deze voor zijn rekening moet nemen, ook al gaat het om een schuld van 
de bloot eigenaar. 
 
Versoepelingen vervallen tijdsklemmen 
De goedkeuringen die in de besluiten van 6 en 17 december 2014 waren opgenomen, 
worden in de wet vastgelegd. In het oorspronkelijke wetsvoorstel is voorgesteld om in 
enkele situaties de tijdklemmen (15 en 20 jaar premiebetaling) te laten vervallen. Uiteindelijk 
zijn de plannen zo gewijzigd dat de tijdklemmen sowieso vervallen (amendement, 
Kamerstuk 15 bij de Overige Fiscale Maatregelen).  
 
Vruchtgebruikschulden en defiscalisering box 3 
Voor de bepaling van de defiscalisering van bezittingen en schulden (artikel 5.4 Wet 
inkomstenbelasting 2001) komt er een wettelijke verruiming. Voortaan worden naast de 
bezittingen waarop krachtens erfrecht een vruchtgebruik rust voor de volle waarde belast bij 
de vruchtgebruiker. Ook de schulden worden voortaan voor de volle waarde meegenomen 
bij de vruchtgebruiker en niet bij de bloot eigenaar. 
 
Afschaffing aftrek kosten monumentenpanden 
Er waren plannen om de aftrek van uitgaven voor onderhoud van monumentenpanden per 1 
januari 2017 af te schaffen. In plaats van de fiscale regeling voor aftrek moest er vanaf 2019 
een niet-fiscale regeling komen voor een financieringsstelsel voor monumentenzorg.  
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De afschaffing van de aftrek is op verzoek van de Tweede Kamer uitgesteld. Dat betekent 
dat de huidige regels voor aftrek van uitgaven voor onderhoud van monumentenpanden ook 
in 2017 gelden.  
 
Afschaffing aftrek uitgaven voor scholing 
Er waren plannen om de aftrek van uitgaven voor scholing per 1 januari 2018 af te schaffen. 
In plaats van de fiscale regeling voor aftrek moest er vanaf 2018 een niet-fiscale regeling 
komen voor de bevordering van scholing (scholingsvouchers).  
 
De afschaffing van de aftrek is op verzoek van de Tweede Kamer uitgesteld. Misschien 
vervalt de aftrek van kosten voor scholing dus toch per 1 januari 2018.  
 
Heffing over beloningen van bestuurders en commissarissen  
Voor buitenlands belastingplichtige bestuurders en commissarissen van in Nederland 
gevestigde vennootschappen is in de Wet inkomstenbelasting 2001 vastgelegd dat 
Nederland kan heffen over de beloningen (winst, loon of resultaat uit overige 
werkzaamheden). De bedrijven moeten de gegevens van deze bestuurders en 
commissarissen renseigneren. 
 
Heffingvrij vermogen voor buitenlands belastingplichtigen 
Ook voor buitenlandse belastingplichtigen met een inkomen in box 3 wordt het heffingvrij 
vermogen in aanmerking genomen. Dit is een codificatie van een goedkeuring in een besluit 
van 25 april 2016. Er wordt dus niet langer onderscheid gemaakt tussen de kwalificerende 
buitenlandse belastingplichtige en de niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.  
 

Vennootschapsbelasting 

 
Verruiming termijn opteren belastingplicht (stichtingen en verenigingen) 
Waar nu een termijn van zes maanden geldt om te opteren voor belastingplicht voor de 
vennootschapsbelasting, wordt de termijn verlengd tot het moment van het indienen van de 
aangifte vennootschapsbelasting. Het verzoek moet wel los van de aangifte worden 
gedaan. 
 
Verlenging eerste schijf 
De eerste tariefschijf (20%) voor de vennootschapsbelasting wordt de komende jaren 
enkele malen verlengd.  
 

 2018: verlenging van € 200.000 tot € 250.000  

 2020: verlenging tot € 300.000 

 2021: verlenging tot € 350.000 
 
Verbonden lichaam  
Er komt een wijziging in het begrip verbonden lichaam. Deze geldt voor boekjaren die 
aanvangen op of na 1 januari 2017.  
 
Voor toepassing van de renteaftrekbeperking tegen winstdrainage (artikel 10a Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969) en bij bepaalde overnameschulden (artikel 15ad Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969) wordt het begrip verbonden lichaam uitgebreid 
(samenhangende groep). Of er sprake is van een verbonden lichaam, is met name relevant 
of een investering in de overgenomen vennootschap en de bijbehorende vormgeving van de 
financiering gecoördineerd plaatsvindt. Het gaat steeds om de feiten en omstandigheden 
van het individuele geval.  
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Wijziging met betrekking tot overnameschulden 
 
Afbouwtermijn en aftrekmogelijkheid overnameschulden  
Er komt een wijziging in de afbouwtermijn en de aftrekmogelijkheid van rente op 
overnameschulden. Deze wijzigingen gelden voor boekjaren die aanvangen op of na 1 
januari 2017. 
 
De termijn van zeven jaar, waarbinnen de financiering moet worden afgebouwd, wordt 
aangescherpt, waardoor het niet langer mogelijk is om de afbouwtermijn te verlengen (door 
de overgenomen maatschappij binnen concernverband te verhangen).  
 
Het is niet meer mogelijk om de aftrek van de rente op een overnameschuld bij een fiscale 
eenheid te verruimen, door de overnameschuld bij de overgenomen dochtermaatschappij 
onder te brengen.  
 
Splitsing  
Aftrek van rente op overnameschulden na een juridische splitsing kan niet worden verruimd 
door verhanging of verschuiving van de overnameschuld. Dit geldt voor boekjaren die 
aanvangen op of na 1 januari 2017. 
 
Fusie  
Aftrek van rente op overnameschulden na een juridische fusie kan niet worden verruimd 
door verhanging of verschuiving van de overnameschuld. Dit geldt voor boekjaren die 
aanvangen op of na 1 januari 2017. 
 
Wijzigingen innovatiebox  
De innovatiebox kan voortaan slechts worden toegepast als wordt voldaan aan de 
toegangscriteria voor kwalificerende immateriële activa (S&O-verklaring en mogelijk 
‘juridisch toegangsticket' voor deze activa) en de nexusbenadering. 
 
De wijzigingen in de innovatiebox gelden vanaf 1 januari 2017 en gelden voor boekjaren die 
aanvangen op of na 1 januari 2017. Er geldt ook overgangsrecht voor bepaalde activa. Voor 
activa die zijn voortgebracht vóór 1 juli 2016, geldt overgangsrecht over onder andere het 
van toepassing blijven van het huidige innovatieboxregime. Het overgangsrecht geldt nog 
uiterlijk voor het laatste boekjaar dat eindigt vóór 1 juli 2021.  
 
Verder geldt overgangsrecht voor activa die vóór 1 januari 2017 zijn voortgebracht en 
waarvoor een octrooi of kwekersrecht is verleend aan de belastingplichtige, maar waarvoor 
voor de ontwikkeling geen S&O-verklaring is afgegeven. Deze activa worden aangemerkt 
als kwalificerende immateriële activa. Ook is overgangsrecht getroffen voor immateriële 
activa die zijn voortgebracht vóór 1 januari 2017, maar waarvoor vóór 1 juli 2016 nog geen 
octrooi of kwekersrecht is verleend. Dergelijke activa kwalificeren voor het nieuwe regime 
als het octrooi of kwekersrecht is verleend. 
 
Innovatiebox 
 
Splitsing 
Een rechtspersoon die de innovatiebox toepast, kan de faciliteit voor een geruisloze 
splitsing alleen op verzoek aan de inspecteur en onder nadere voorwaarden toepassen. Dit 
geldt voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017. 

 
Bedrijfsfusie 
Een rechtspersoon die de innovatiebox toepast, kan de faciliteit voor een geruisloze 
bedrijfsfusie alleen op verzoek aan de inspecteur en onder nadere voorwaarden toepassen. 
Dit geldt voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017.  
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Wijziging vrijstelling interne diensten overheidsondernemingen 
Er komt een wijziging in de vrijstelling voor interne diensten van overheidsondernemingen, 
welke geldt voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017.  
De vrijstelling voor interne diensten geldt niet meer op het door een publiekrechtelijke 
rechtspersoon ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen als deze worden 
aangewend voor belaste (niet-vrijgestelde) activiteiten.  
 
Verduidelijking quasi-inbestedingsvrijstelling overheidsondernemingen  
Er komt een wijziging in de quasi-inbestedingsvrijstelling voor overheidsondernemingen, 
welke geldt voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017. 
 
De quasi-inbestedingsvrijstelling geldt niet meer als het gaat om een privaatrechtelijk 
overheidslichaam dat vermogensbestanddelen ter beschikking stelt die worden aangewend 
voor belaste (niet-vrijgestelde) activiteiten.  
 

Loonheffing 

 
Verlenging derde tariefschijf 
De voor 2017 geplande bovengrens van de derde schijf in de Wet inkomstenbelasting gaat 
per 1 januari 2017 met € 400 omlaag. Hierdoor eindigt de derde schijf bij een belastbaar 
inkomen uit werk en woning bij € 67.072 in plaats van bij € 67.472 (zoals uit eerdere 
plannen volgt).  
 
Afschaffing fictieve dienstbetrekking commissarissen 
De fictieve dienstbetrekking van commissarissen wordt afgeschaft. De commissaris die niet 
als ondernemer werkt, moet één keer per jaar aan de Belastingdienst doorgeven wat zijn 
arbeidsbeloning was. Dan wordt inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en 
inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet geheven. 
 
Gebruikelijkoonregeling: stimulering start-ups  
Voor bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en voor de S&O-
afdrachtvermindering worden aangemerkt als starter, wordt de gebruikelijkloonregeling 
versoepeld. Het gebruikelijk loon kan in principe op het wettelijk minimumloon worden 
vastgesteld. Wordt een hoger loon genoten dan het wettelijke minimumloon, dan wordt dit 
hogere loon in aanmerking genomen. Deze maatregel vervalt per 1 januari 2022, tenzij deze 
daarvoor al positief wordt geëvalueerd.  
 
Aanpassing loonbegrip in de WVA  
In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) 
wordt vastgelegd dat eindheffingsloon is uitgesloten van het loonbegrip dat wordt 
gehanteerd voor het berekenen van het gemiddelde uurloon voor de S&O-
afdrachtvermindering. 
 
Maximering boete bij overtreden mededelingsplicht S&O-verklaring 
Als niet (tijdig) melding wordt gedaan over het aantal bestede S&O-uren en gerealiseerde 
kosten en uitgaven per S&O-verklaring, dan kan een maximumboete van € 2.500 worden 
opgelegd. Voor het opleggen van deze boete gaat een lichtere procedure gelden die 
aansluit bij de procedure voor verzuimboeten in de AWR.  
 
Afschaffing jaarloonuitvraag 
De mogelijkheid om een jaarloonuitvraag te doen, wordt afgeschaft.  
 
Uitbreiding verlegging inhoudingsplicht concernonderdelen 
Als een buitenlandse concernmaatschappij een Inhoudingsplicht heeft, dan kan deze 
makkelijker worden verlegd naar een Nederlands concernonderdeel. De verlegging van de 
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inhoudingsplicht gebeurt op verzoek van beide concernmaatschappijen, maar de 
voorwaarde dat het buitenlandse concernonderdeel bemiddelt bij de tewerkstelling, vervalt 
namelijk.  
 
Uitbetaling aandelenopties start-ups 
Niet in het oorspronkelijke Belastingplan 2017 opgenomen, maar via amendement 
opgenomen (Kamerstuk 48). Onder voorwaarden wordt het voor innovatieve starters 
makkelijker gemaakt om aandelenoptierechten uit te betalen aan werknemers vanaf 2018 
hoeft bij werknemers van bepaalde start ups maar 75% van het voordeel bij uitoefening of 
vervreemding van het optierecht als loon in aanmerking genomen. Er geldt een vrijstelling 
van maximaal € 12.500. 
 

Omzetbelasting 

 
Verruiming definitie ‘bouwterrein’  
Het begrip bouwterrein wordt verruimd, dit naar aanleiding van een arrest van het EU-Hof 
van Justitie van 17 januari 2013. Onder een bouwterrein wordt verstaan: onbebouwde grond 
die kennelijk is bestemd om te worden bebouwd met één of meer gebouwen, of bebouwde 
grond waarbij de verkoper zich ertoe heeft verbonden om het gebouw te slopen in het kader 
van de levering.  
 
Wijziging vrijstelling watersportorganisaties 
Verruiming: niet-winstbeogende watersportorganisaties met personeel kunnen de vrijstelling 
weer toepassen voor het verrichten van werkzaamheden aan vaartuigen en voor het ter 
beschikking stellen van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen.  
 
Beperking: geen vrijstelling meer voor het ter beschikking stellen van lig- en bergplaatsen 
voor vaartuigen die gelet op hun objectieve kenmerken ongeschikt zijn voor 
sportbeoefening.  
 
Vereenvoudiging teruggaafregeling oninbare vorderingen  
De teruggaafmogelijkheid in de BTW(, de energiebelasting, de afvalstoffenbelasting en de 
belasting op leidingwater) van op aangifte voldane belasting bij oninbare vorderingen wordt 
vereenvoudigd.  
 
Er wordt verondersteld dat de oninbaarheid van de vordering in ieder geval ontstaat indien 
dat de vordering één jaar nadat deze opeisbaar is geworden, nog steeds niet is betaald. Er 
hoeft geen apart teruggaafverzoek te worden ingediend, het bedrag kan in mindering 
worden gebracht bij de periodieke aangifte. Ook bij de correctie van de door de afnemer in 
aftrek gebrachte BTW geldt straks een fictie van één jaar. Een BTW-correctie is dan nodig 
als de vergoeding na deze fictieve termijn nog niet wordt betaald.  
 
De nieuwe regels ten aanzien van het moment waarop de vordering bij fictie als oninbaar 
kan worden aangemerkt gelden ook voor op 31 december 2016 openstaande vorderingen 
en schulden. De termijn van één jaar wordt geacht te zijn aangevangen op 1 januari 2017 
voor openstaande vorderingen. Voor openstaande schulden begint de termijn te lopen vanaf 
het moment van opeisbaarheid. De btw-correctie zou dus al vanaf januari 2017 kunnen 
plaats vinden.  
 

Accijnzen  

 
Inzet apparatuur en dieren bij accijnscontroles 
In de Accijnswet wordt bepaald dat apparatuur en dieren mogen worden meegenomen voor 
controles.  
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Wijnaccijns  
De Accijnswet wordt aangepast, waardoor de tarieven van wijn, mousserende wijn en 
tussenproducten wijzigen.  
 
Verruiming teruggaafregeling biobrandstoffen 
De teruggaafregeling accijns voor biobrandstoffen wordt uitgebreid met hernieuwbare 
brandstoffen. Er moet wel een verklaring van een verificateur hernieuwbare brandstof zijn 
afgegeven. 
 
Vereenvoudiging Accijnswet voor tabaksproducten:  
- Aanpassing ad-valorum-, specifieke en minimumaccijns.  
- Aanpassing voorschriften percentage specifieke accijns.  
- Aanpassing verplichting jaarlijkse verhoging WAP (weighted average price).  
- Aanpassing specifieke accijns na stijging WAP. 
- De inwerkingtreding van accijnstarieven vindt niet eerder plaats dan op de eerste dag 

van de vierde kalendermaand na afloop van de kalendermaand van publicatie van de 
nieuwe tarieven  

- De minimumpercentages vervallen.  
- Vaststelling van de WAP uiterlijk op 1 maart en bekendmaking via de website van de 

Rijksoverheid.  
- In verband met de voorgestelde vereenvoudigingen wordt de bepaling aangepast, die 

is bedoeld om voorraadvorming van tabaksproducten tegen oude accijnstarieven, 
voorafgaand aan een accijnsverhoging, tegen te gaan.  

- Invoering van een ontheffing voor eigen gebruik.  
 
Overige vereenvoudigingen 
- De accijnsvrijstelling voor biobrandstoffen voor verwarmingsdoeleinden vervalt per 1 

juli 2017.  
- De gedeeltelijke teruggaafregelingen van accijns voor vloeibaar gemaakt petroleumgas 

voor autobussen in het openbaar vervoer en voor onder meer vuilniswagens vervalt. 
 

Dividendbelasting 

 
Teruggaaf dividendbelasting niet-ingezetenen  
Niet-ingezeten aandeelhouders, kunnen (onder voorwaarden) op verzoek een teruggaaf van 
ingehouden dividendbelasting krijgen. Voorwaarde is dat deze dividendbelasting hoger is 
dan de inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting die zou worden geheven als de 
aandeelhouder inwoner van Nederland zou zijn.  
 
Heeft de aandeelhouder recht op volledige verrekening van de Nederlandse belasting, dan 
wordt geen teruggaaf van dividendbeasting gegeven.  
 
De aandeelhouder moet wel de uiteindelijk gerechtigde zijn tot de opbrengst. 
 
Inhoudingsvrijstelling 
Er wordt een inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting ingevoerd voor opbrengsten 
die worden ontvangen door opbrengstgerechtigde lichamen die (deels) niet zijn 
onderworpen aan vennootschapsbelasting. Er moet een verzoek worden gedaan om de 
vrijstelling toe te passen en er gelden nadere voorwaarden.  
 
Aan een opbrengstgerechtigde die niet tijdig aan de Belastingdienst meldt dat hij niet meer 
voldoet aan de voorwaarden van de inhoudingsvrijstelling, kan een verzuimboete van 
maximaal € 5.278 worden opgelegd.  
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Toeslagen  

 
Informatie-uitwisseling  
De Belastingdienst/Toeslagen gaat gegevens uitwisselen met andere bestuursorganen 
waarmee op basis van convenanten wordt samengewerkt. 
 
Invoering fatale termijn correctie voorschot / vaststelling toeslag 
Voor het herzien van een voorschot of het vaststellen van een toeslag, wordt een fatale 
termijn van vijf jaar ingevoerd. Na deze termijn kan de Belastingdienst een te hoog 
voorschot of een te hoge definitieve toeslag niet meer herzien/lager vaststellen.  
 
Aanpak fraude met toeslagen 
De inspecteur kan een voorschot achterwege laten als de aanvraag voor een toeslag wordt 
gedaan door een burger (of de partner) die binnen de vijf jaar daarvoor bestraft is voor 
fraude. 
 

Milieubelastingen  

 
Verlaging energiebelasting  
Tot en met 2020 wordt de energiebelasting voor leveringen aan openbare laadpalen 
verlaagd om elektrisch rijden te stimuleren. Hierdoor geldt voor de eerste 50.000 kWh een 
tarief van 4,996 eurocent per kWh. 
 
Nihiltarief voor elektriciteit  
Het tarief voor elektriciteit voor laadpalen met een zelfstandige aansluiting op het 
distributienet wordt in de Wet opslag duurzame energie op nihil gesteld voor de periode van 
2017 tot en met 2020.  
 
Verhoging tarief voor elektriciteit  
Het tarief voor elektriciteit voor de geleverde/verbruikte hoeveelheid per verbruiksperiode 
van twaalf maanden per aansluiting stijgt tot en met 2020 naar 0,10077 euro per kWh als 
deze niet hoger is dan 10.000 kWh. 
 
Bezwaar en beroep voor teruggaaf energiebelasting voor zeeschepen 
Sinds 1 januari 2016 geldt in de energiebelasting een teruggaafregeling voor aardgas, 
gebruikt in zeeschepen. Bepaald is wanneer en hoe kan worden verzocht om teruggaaf. Nu 
wordt toegevoegd dat de inspecteur daarop moet beslissen bij voor bezwaar vatbare 
beschikking, zodat de teruggaafgerechtigden nu ook formeel rechtsmiddelen hiertegen 
kunnen inzetten. 
 
Nihiltarief voor exportheffing afvalstoffenbelasting 
Het tarief van de exportheffing voor overbrenging van afvalstoffen naar het buitenland voor 
verbranding wordt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 op nul gezet. 
 
Wijziging begrip ‘preparaten’ voor afvalstoffenbelasting 
De definitie van het begrip ‘preparaten’ wordt met terugwerkende kracht tot 1 juni 2015 
aangepast. Er wordt aangesloten bij de definitie van het begrip ‘mengsel’. Een mengsel is 
een oplossing bestaande uit twee of meer stoffen.  
 
Niet doorgaan verhoging afvalstoffenbelasting  
In het oorspronkelijke Belastingplan 2017 was voorzien in een verhoging van het tarief van 
de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2017. Deze verhoging van € 1,15 per 1.000 kg afval 
gaat niet door (vanwege het aangenomen amendement bij het Belastingplan 2017, 
Kamerstuknummer 26).  
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Aanvulling inwerkingtredingsbepaling vrijstelling zuiveringsslib afvalstoffenbelasting  
Op grond van een beleidsbesluit van 19 februari 2016 kon met terugwerkende kracht tot en 
met 1 januari 2015 een vrijstelling van afvalstoffenbelasting worden toegepast voor 
zuiveringsslib dat wordt afgegeven om te worden verbrand. De datum van 1 januari 2015 is 
nu ook wettelijk geregeld. 
 
Afschaffing dagaangifte kolenbelasting  
De dagaangifte voor de kolenbelasting wordt afgeschaft, dus de belasting moet pas na 
afloop van het tijdvak waarin sprake is geweest van uitslag, op aangifte worden voldaan. 
 

Invordering 

 
Ontvanger gaat ook toeslagen invorderen  
De Ontvanger wordt per 1 januari 2019 het bevoegde bestuursorgaan voor het ontvangen 
en betalen van de toeslagen. Daarmee komt er één vrijwel gelijk invorderingsregime voor 
belastingen en toeslagen. 
 
Rechtsbescherming bij de fiscale rechter 
Het huidige beroep bij de algemeen directeur Belastingen vervalt. De fiscale rechter wordt 
bevoegd in geschillen over uitstel van betaling en kwijtschelding van belastingschulden en 
toeslagschulden. 
 
Invoering debiteurgerichte betalingsregeling 
Vanaf 2019 wordt er uitgegaan van een debiteurgerichte betalingsregeling. Dan kunnen 
vorderingen op en schulden aan de Belastingdienst, ongeacht of deze zien op belastingen 
of toeslagen, met elkaar worden verrekend. Er bestaat dus uiteindelijk één schuld aan de 
Belastingdienst, waarvoor een betalingsregeling kan worden overeengekomen.  
 
Wijziging verrekeningsregime 
Het verrekeningsregime wordt per 2019 gewijzigd. Openstaande schulden worden 
gedurende een betalingsregeling niet meer verrekend met lopende voorschotten en 
voorlopige teruggaven. Nieuw is dat, zonder een betalingsregeling, niet alleen een 
toeslagschuld, maar ook een belastingschuld kan worden verrekend met lopende 
voorschotten op toeslagen. Deze uitbreiding van de verrekeningsbevoegdheid gaat echter 
pas in als de ontvanger de beslagvrije voet vooraf kan toepassen op de verrekening. De 
voorgenomen wijziging van de berekening van de beslagvrije voet is hiervoor een 
belangrijke voorwaarde. 
 
Verhalen toeslagschulden  
Net als belastingschulden, worden toeslagschulden per 2019 preferente schulden.  
 

Pensioen in eigen beheer 

 
Pensioen in eigen beheer  
Dga’s kunnen in 2017 tot en met 2019 hun pensioen in eigen beheer afstempelen en 
afkopen, afstempelen en omzetten in een oudedagsverplichting of bevriezen. De 
afstempeling en afkoop alsmede de afstempeling en omzetting, kunnen fiscaal gefaciliteerd 
plaatsvinden. Dat houdt in dat er geen loonbelasting, geen vennootschapsbelasting of 
revisierente verschuldigd wordt.  
 
Afstempeling en afkoop  
Na afstempeling kan tot en met 31 december 2019 gefaciliteerd worden afgekocht. 
Gefaciliteerd houdt in dat er een korting is op de grondslag voor de heffing van 
loonbelasting. De korting neemt ieder jaar af. In 2017 geldt een korting van 34,5%, in 2018 
een korting van 25% en in 2019 een korting van 19,5%.  
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Afstempeling en omzetting 
De omzetting naar een oudedagsverlichting kan tot en met 31 december 2019 worden 
gedaan.  
 
Bevriezen  
Als niet voor de andere varianten wordt gekozen, dan bestaat alleen de mogelijkheid tot 
bevriezing van het pensioen in eigen beheer. Het verschil tussen de commerciële en fiscale 
waarde blijft dan bestaan.  
 
Hoewel in het oorspronkelijke Belastingplan 2017 een termijn was gegeven tot 31 december 
2016, krijgen dga’s nu de tijd tot 1 april 2017 om de benodigde stappen te zetten voor het 
uitfaseren van het pensioen in eigen beheer. De partner van de dga moet uitdrukkelijk 
(schriftelijk) instemmen met de door de dga beoogde beëindiging van het pensioen in eigen 
beheer.  
 
De dga moet de Belastingdienst informeren als hij gebruik heeft gemaakt van één van de 
opties voor een gefaciliteerde beëindiging van het pensioen in eigen beheer.  
 

Pensioen - overig 

 
Uitkeringen die ingaan per de eerste van de maand  

- De tijdelijke goedkeuring, dat actuariële herrekening van het ouderdomspensioen 
achterwege mag blijven voor zover dit betrekking heeft op de periode tussen de 
eerste dag van de maand en de dag waarop de pensioenrichtleeftijd wordt bereikt, 
wordt in de wet opgenomen.  

- Er komt een soortgelijke regeling voor deelnemingsjarenpensioen.  
- Met betrekking tot het partner-, wezen- en nabestaandenoverbruggingspensioen 

geldt dat dit moet ingaan in de periode tussen de eerste dag van de maand waarin 
de (gewezen) werknemer overlijdt en de eerste dag van de maand die volgt op de 
maand waarin de (gewezen) werknemer is overleden.  

 
Afschaffing 100%-grens  
Het ouderdomspensioen mag nu niet uitgaan boven 100% van het laatstverdiende 
pensioengevend loon, tenzij sprake is van één van de acht uitzonderingen. Voor het 
partnerpensioen en het wezenpensioen gelden van de 100%-grens afgeleide grenzen. 
Deze grenzen vervallen.  
 
Afschaffing doorwerkvereiste  
Op grond van het doorwerkvereiste kan een werknemer uitsluitend later met pensioen gaan 
dan op de pensioeningangsdatum voor zover de werknemer na die reglementaire 
pensioeningangsdatum in dienstbetrekking werkzaam blijft. Goedgekeurd is dat wordt 
voldaan aan het doorwerkvereiste als nog werkzaamheden worden verricht als ondernemer 
of resultaatgenieter. Dit doorwerkvereiste wordt afgeschaft. Het ouderdomspensioen moet 
uiterlijk vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd ingaan.  
 
Nabestaandenoverbruggingspensioen voor halfwezen  
De maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen voor halfwezen wordt 
vastgesteld op de helft van de maximale omvang van het 
nabestaandenoverbruggingspensioen voor volle wezen. Daarmee wordt aangesloten bij de 
verhouding die geldt voor de fiscaal maximale opbouwpercentages voor de opbouw van 
wezenpensioen voor volle wezen enerzijds en halfwezen anderzijds.  
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Beleggingsondernemingen als toegelaten aanbieder voor lijfrenteproducten  
Ook beleggingsondernemingen in de zin van de Wft worden aangewezen als toegestane 
aanbieders van fiscaal gefaciliteerde lijfrenteproducten. Er moet wel een geblokkeerde 
beleggingsrekening worden aangehouden, de rekening moet geïndividualiseerd zijn en de 
rendementen moeten worden bijgeschreven. De rekening kan uitsluitend worden 
aangewend voor de aankoop van een oudedags- of nabestaandenlijfrente of om onder 
voorwaarden te worden uitgekeerd in termijnen.  
 

Overig 

 
Beperking bedrijfsopvolgingsregeling 
De gevolgen van een arrest van de Hoge Raad van 22 april 2016 worden met 
terugwerkende kracht tot 1 juli 2016 gerepareerd. Door de reparatie is het niet meer 
mogelijk om indirecte aandelenbelangen van minder dan 5% onder de reikwijdte van de 
bedrijfsopvolgingsregeling voor schenkingen en erfenissen te brengen.  
 
Verlenging aanslagtermijn schenkbelasting 
In de aangifte schenkbelasting moet een beroep worden gedaan op de verhoogde 
vrijstelling voor de eigen woning. De termijn die de Belastingdienst heeft om een hiervoor 
een aanslag schenkbelasting op te leggen, wordt vijf jaar (in plaats van drie jaar).  
 
Technische aanpassingen Successiewet (SW)  
In de SW wordt in twee bepalingen het woord ‘schenkingsrecht’ vervangen door 
schenkbelasting. Ook wordt vastgelegd dat de overgangsregeling van artikel 82a, lid 1, van 
de SW alleen ziet op schenkingen voor de eigen woning en niet voor hoge studiekosten. 
 
Spaarrenterichtlijn wordt ingetrokken 
De spaarrenterichtlijn is met ingang van 1 januari 2016 (met twee uitzonderingen) 
ingetrokken omdat deze niet langer nodig is. De spaarrenterichtlijn is immers vervangen 
door automatische uitwisseling van bank- en verzekeringsinformatie (Common Reporting 
Standard). De Nederlandse regels worden daarop met terugwerkende kracht aangepast.  


