
Belastingplan 2017



Vennootschapsbelasting

20% VPB 

t/m winst

25% VPB

vanaf winst

2016 + 2017 200.000 > 200.000

2018 + 2019 250.000 > 250.000

2020 300.000 > 300.000

2021 350.000 > 350.000



BTW oninbare vorderingen

• Nu aannemelijk maken dat afnemer niet heeft 
betaald;

• Vanaf 2017:  
teruggaaf geldt zodra de factuur één jaar nadat het 
factuurbedrag opeisbaar is geworden, nog niet is 
betaald.

Let op: indien bedrag later alsnog wordt ontvangen 
dient BTW weer afgedragen te worden.



Pensioen in eigen beheer (PEB)

• Mogelijkheid tot afkoop.

• Op basis van fiscale waarde per 31 december 2015.

• Met belastingkorting:
* 2017: 34,5 % korting
* 2018: 25 % korting
* 2019: 19,5 % korting



Pensioen in eigen beheer (PEB) 2

Afkoop komt direct boven op huidige inkomen.

Voorbeeld:

- Salaris € 60.000

- Pensioenvoorziening 31/12/2015: € 100.000



Pensioen in eigen beheer (PEB) 3

Fiscaal

Loon € 60.000
Afkoop pensioen
€ 100.000 -/- 34,5% korting € 65.000*
Totaal loon /pensioen € 125.000

* Hiervan wordt dan het grootste deel belast tegen 52% 
inkomstenbelasting. Geld voor loonheffing moet 
beschikbaar zijn. 



Pensioen in eigen beheer (PEB) 4

Niet afkopen:

• Voorkomt nu 52% heffing IB;

• Later belast tegen (max.?) 40%;

• Nu belast (€ 100.000 -/- 34,5%) x 52% € 34.060

• T.z.t. belast € 100.000 x 40% € 40.000

• Echter bij laatste optie pas afrekenen in de toekomst, 
dus rentevoordeel.



Pensioen in eigen beheer (PEB) 5

Niet aCopen → omzeEen naar oudedagsverplichFng

• tot pensioendatum oprenten tegen marktrente

• uitkeren vanaf pensioendatum in 20 jaar

Let op: in beide keuzes moet een eventuele 
(ex-)partner meewerken!! 



Pensioen in eigen beheer (PEB) 6

• Keuze is per persoon / B.V. maatwerk.

• Laat je goed adviseren.



Vermogen box 3

Vanaf 1 januari 2017 zullen de tarieven in box 3 
veranderen.

Box 3 vermogen in € Effectief tarief

van tot 2016 2017

1e schijf 0 100.000 1,2% 0,87%

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

3e schijf 1.000.000 > 1,2% 1,65%



Vermogen box 3 2

2016 2017

Rendement

1e schijf 4% 2,9%

2e schijf 4% 4,7%

3e schijf 4% 5,5%



Schenking eigen woning

• € 100.000 vrijgesteld van schenkbelasting / eenmalig.

• Vanaf 1 januari 2017 eenmalig aan persoon tussen 18 
en 40 jaar.

• Schenking wordt gebruikt voor: 
* aankoop, verbetering of onderhoud eigen woning

(verbouwing: 2 jaar tijd!)
* aflossen van eigenwoningschuld;
* aflossen restschuld verkochte eigen woning.

• Wel aangifte doen van een dergelijke schenking. 



Lenen aan kinderen voor eigen woning

• U betaalt 1,2% (2016) in box 3, zowel op spaargeld als 
op vorderingen;

• Voor kind is deze rente aftrekbaar;

• U mag per jaar € 5.304 (2016) belastingvrij schenken 
aan kinderen.



Lenen aan kinderen voor eigen woning 2

Voorbeeld: 
Lening € 100.000 / rente 7%. Kind betaalt 40% inkomstenbelasting. 

bij u bij kind 

Rente + 7.000 -/- 7.000

Fiscus betaalt mee --- 2.800

7.000 4.200

Schenking 5.000 5.000

Opbrengst 2.000 + 800

Uw rendement (voor box 3) 2%.



Lenen aan kinderen voor eigen woning 3

• Leg leningsovereenkomst goed vast.

• Lening dient men te melden aan Belastingdienst via 
aangifte inkomstenbelasting.

• Denk aan hypotheekregels i.v.m. verplichte 
aflossingen.

• Overeenkomst kan via onderhandse akte (+ eventuele 
kosten).



Optimaliseren inkomen

• Met name voor directeur-grootaandeelhouders.

• Aftrekposten te gelde maken tegen hoogste tarief 
inkomstenbelasting;

• Denk hierbij om eigen woning, lijfrenten en 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. 

• Hoogste tarief inkomstenbelasting begint bij ca. 
€ 67.000 (2016 + 2017). 



Optimaliseren inkomen 2

Voorbeeld: 

Aftrekposten eigen woning -/- 10.000
Lijfrente of AOV -/- 5.000
Totaal aftrek -/- 15.000

Indien mogelijk salaris stellen op bruto
(inclusief bijtelling auto!) € 82.000
Aftrekposten - 15.000

Belastbaar inkomen € 67.000

Hierdoor aftrekposten te gelde gemaakt tegen hoogste IB-tarief.



U kunt kosteloos op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws op ons vakgebied via:

- Onze site: www.flexaccount.org

- FlexAccount op Facebook.

Bovendien krijgen onze cliënten regelmatig (het 
allerlaatste) nieuws per mail via ons portaal en kunnen 
zij tevens alles makkelijk benaderen via de Flex-app.



Voor eventuele vragen:

• FlexAccount B.V.
Slenkweg 2
6684 DK  RESSEN
Tel.: 0481 – 470200

• Of mailen naar:

John Rütten : john@flexaccount.org
Han Meijer : han@flexaccount.org


