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Bijeenkomst belangstellenden en alumni Mfp
9 november 2017

Opening: Theo Hoogwout

Sprekers: 

– Jelle van den Berg 

– Coen van Bedem

Borrel: 17.30 uur
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9 november 2017

Drs. J.E. van den Berg

Regeerakkoord 2017 – 2021
IB en Vpb

Tarieven

• Box 1: ‘sociale vlaktax’: tot een inkomen van 

€ 68.600: 36,93%. Daarboven 49,5%.

• Box 2: 2020: 27,3% en 2021: 28,5%
– Verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting (Vpb). Het 

tarief wordt geleidelijk verlaagd naar 16% (tot € 200.000) en 21% 

(boven de € 200.000).
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Tarieven
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Bron: MvF, Vragen en antwoorden, 9 november 2017

Tarieven

• Box 3: Het forfaitaire rendement wordt gebaseerd op 
rendementen van de achttiende tot en met de 

zevende aan het kalenderjaar voorafgaande maand 
(art 10.6 bis, tweede lid, nieuw)

• Vrijstelling naar € 30.000 (art. 5.5) 

• Verder onderzoek naar mogelijk heffen over echte 

rendementen.
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Aftrekposten

• Alle aftrekposten slechts aftrekbaar tegen een bepaald 
maximumbasistarief van 43% in 2021. Daarna wordt de 
aftrek beperkt tot het tarief van de eerste schijf, dus 36,93%.

• Iemand die met zijn inkomen in de hoge schijf van 49,5% 
valt, krijgt straks dus minder belasting terug over deze 
aftrekposten

• Voorbeelden

– ZA

– Lijfrente

7
8

HRM 8

Wonen

• Versnelde verlaging maximaal aftrektarief

• Die verlaging geschiedt vanaf 2020 in vier jaar, tot het 
‘basistarief’ wordt bereikt.

•

• Verlaging tarief eigenwoningforfait (EWF)

• Het EWF-tarief gaat omlaag van de huidige 0,75% naar 
0,60% om de verlaging van het maximale aftrektarief te 

compenseren. Deze verlaging gaat echter pas in 2020.

•

Wonen

• Regeling ‘Hillen’ wordt, vanaf 2019 in 30 jaar 

afgebouwd tot nihil 3 november 2017 

ingediende wetsvoorstel ).
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Regeling Hillen

• Peter Bieman heeft een woning met een WOZ-waarde van € 
300.000. In 2019 betaalt hij een eigenwoningrente van € 1.800. 

Dat betekent dat hij in 2019 een eigenwoningforfait heeft van € 

1.800 (0,6% van de WOZ-waarde) en door het nieuwe artikel 
3.123a een vermindering van 96 2/3% van de rentekosten = € 

1.740. Hij dient dus een eigenwoningforfait aan te geven van € 

60. In 2048 is het percentage van 96 2/3% afgebouwd naar 
0%.

• art. 3.123a, tweede lid

• Art. 10.6bis

Belastingjaar Maximaal tarief aftrek Tarief EWF Hoogste tarief box 1

2017 50% 0,75% 52%

2018 49,5% 0,75% 51,95%

2019 49% 0,75% 49,5%

2020 46% 0,60% 49,5%

2021 43% 0,60% 49,5%

2022 40% 0,60% 49,5%

2023 36,93% 0,60% 49,5%

2024 en later 36,93% 0,60% 49,5%
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Vennootschapsbelasting

1. Afschaffing dividendbelasting. 
– Snels (GroenLinks): er is geen econoom te vinden die dit een goed idee 

vindt

– Nijboer (PvdA): de Nederlandse economie heeft er niets aan

– Van Dijck (PVV): een domme maatregel, waarmee 1,4 miljard in zee wordt 
gegooid

– Van Rooijen (50PLUS) en Azarkan (DENK) : het spekt vooral de schatkist 
van andere landen

– Leijten (SP): kies voor mensen in plaats van multinationals

– Baudet (FvD): een cadeautje aan Shell en Unilever ten koste van de 
belastingbetaler

– Dijkgraaf (SGP) kan goed uitpakken voor het vestigingsklimaat, maar dan 
moeten aandeelhouders er wel van profiteren. Hij vraagt daarom een 
betere onderbouwing van het voorstel.
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Vennootschapsbelasting

1. De vrijstelling van belastingheffing op uitgaande 
rente en royalty’s wordt geschrapt. Nederland is 

van plan in het kader van het terugdringen van 
deze belastingconstructies het ‘goede voorbeeld’ te 
stellen, door een bronheffing in te voeren.

2. De afschrijving gebouwen in eigen gebruik in de 

Vpb wordt beperkt tot een bodemwaarde van 100% 
van de WOZ-waarde (was 50%).

1. IB?
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