Belastingplan 2008
Er staan voor de komende jaren diverse fiscale wijzigingen op stapel. Deze zijn vastgelegd in
de miljoenennota 2008 en het belastingplan 2008. De wijzigingen treden in werking op
1 januari 2008, maar ze moeten nog wel worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste
Kamer. We hebben de voorgestelde wijzigingen voor u op een rij gezet.
Inkomstenbelasting
•

•
•

•
•

vanaf 2009 wordt de algemene heffingskorting voor de niet- of weinigverdienende
partner in vijftien jaar stapsgewijs afgeschaft. Dit geldt niet voor partners met kinderen
tot en met vijf jaar én voor partners die voor 1 januari 1972 zijn geboren.
de maximale arbeidskorting wordt verhoogd naar € 1.443. In 2009 wordt de korting
deels afhankelijk van het inkomen.
het maximum van het eigenwoningforfait vervalt op 1 januari 2009. Het percentage
dat wordt berekend over de WOZ-waarde wordt verhoogd naar 2,35% over het bedrag
boven € 1.000.000.
de meewerkaftrek voor IB-ondernemers vervalt
de aftrek van de standaardpremie en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de
zorgverzekering als buitengewone uitgaven vervalt. De drempel voor de aftrek van
buitengewone uitgaven wordt in 2008 verlaagd van 11% naar 1,65%. In 2009 vervalt
de aftrek geheel.

Loonbelasting
•

•

•

de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak wordt verhoogd van 22%
naar 25%. Voor auto's met een geringe CO2-uitstoot geldt in 2008 een bijtelling van
14%.
de directeur-grootaandeelhouder (DGA) die op 1 januari de enige werknemer is van
zijn BV valt voortaan buiten de loonheffing. De DGA wordt rechtstreeks belast in de
inkomstenbelasting, zonder een maandelijkse inhouding van loonheffing.
de pensioenpremie voor pensioengevend loon boven € 185.000 is vanaf 1 januari 2009
niet meer fiscaal aftrekbaar. Pensioenaanspraken tot 1 januari 2009 blijven
gerespecteerd.

Overdrachtsbelasting
•

•

constructies waarbij belastingplichtigen overdrachtsbelasting proberen te ontlopen
door verschillende soorten aandelen bij onroerend-goed-BV's uit te geven, worden
bestreden
er wordt geen overdrachtsbelasting meer geheven over de aankoop van natuurgrond
als deze gedurende tien jaar wordt gebruikt voor behoud en ontwikkeling van natuur
en landschap

Overige maatregelen
•
•

er wordt geen kansspelbelasting meer geheven over prijzen die zijn toegekend aan
prestaties die het algemeen maatschappelijk belang dienen
het algemene btw-tarief blijft vooralsnog 19%. Wel wordt in de miljoenennota een
verhoging van het tarief in 2009 aangekondigd.

Vennootschapsbelasting
•

woningcorporaties worden belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting

