
Belastingplan 2007: 

Sinds 1 januari 2007 gelden een aantal nieuwe fiscale maatregelen. Ook zijn de 
belastingcijfers, zoals ieder jaar, weer aangepast. Wij hebben enkele wijzigingen voor u op 
een rijtje gezet. 

Verlaging tarieven inkomstenbelasting box 1 
In 2007 worden de belasting- en premietarieven van de eerste twee schijven in box 1 
verlaagd. Deze gaan van 34,15% en 41,45% naar respectievelijk 33,65% en 41,40%. De 
tarieven van de laatste twee schijven blijven ongewijzigd: 42% en 52%. Ook worden de 
bedragen van het belastbaar inkomen voor alle schijven verhoogd. Hierdoor wordt een groter 
deel van uw inkomen tegen een lager tarief belast. 

Verhoging van de heffingskortingen 
De heffingskortingen worden verhoogd in 2007. Dit betekent dat u minder belasting hoeft te 
betalen. De heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie 
volksverzekeringen die u moet betalen. Deze korting wordt in mindering gebracht op de 
belasting die u in totaal moet betalen over box 1, 2 en 3. Dus hoe hoger de korting, hoe 
minder belasting u hoeft te betalen. 

Verlaging belastingtarief box 2 
Voor de eerste € 250.000 aan inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) wordt het tarief 
verlaagd van 25% naar 22%. Daarna bedraagt het tarief 25%. Deze maatregel is ter 
compensatie voor het uitstellen van de verlaging van de inkomensafhankelijke bijdrage aan de 
zorgverzekering voor directeurs-grootaandeelhouders. Dit zal namelijk pas per 1 januari 2008 
ingaan. 

Verhoging heffingvrij vermogen 
U hoeft niet over uw gehele vermogen belasting te betalen in box 3. Het vermogen waarover u 
geen inkomstenbelasting hoeft te betalen in box 3, is verhoogd naar € 20.014 per persoon. In 
2006 was dit € 19.698. 

Verlaging dividendbelasting 
Het tarief van de dividendbelasting gaat in 2007 omlaag van 25% naar 15%. Dit betekent dat 
u netto een hoger bedrag aan dividend krijgt uitgekeerd. De verlaging levert alleen geen 
belastingvoordeel op. De dividenduitkering wordt namelijk verrekend met de 
inkomstenbelasting. 

Waardering onroerende zaken 
Vanaf 1 januari 2007 gaan de gemeenten de WOZ-waarde van onroerende zaken jaarlijks 
vaststellen. Voor 2007 zal nog de waardepeildatum van 1 januari 2005 worden gebruikt. Per 1 
januari 2008 wordt als waardepeildatum 1 januari 2007 gebruikt. 

Burgerservicenummer 
In 2007 verandert het sofinummer in het burgerservicenummer (BSN). Het BSN is hetzelfde 
nummer als het sofinummer. Alleen de naam verandert. Deze verandering heeft verder geen 
gevolgen voor u. De invoering van het BSN zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 
2007 plaatsvinden. 

 


