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Nieuwsbrief najaar 2007 (Samengesteld door Wings Accountancy B.V.) 
  
 

Op Prinsjesdag worden elk jaar de nieuwe plannen gepresenteerd voor het volgende jaar. Ook 

volgend jaar verandert er weer van alles op belastinggebied. 

 
1. 
De bijtelling voor de auto van de zaak wordt verhoogd naar 25%. De bijtelling voor zeer zuinige (label 
A) en schone auto’s (die vallen onder het nieuw in te voeren verlaagde MRB-tarief) wordt verlaagd 
naar 14%;  
Met name bij het kopen van een nieuwe auto zal hier dus rekening mee gehouden moeten worden. 
 
 
2. 
Het eigenwoningforfait wordt aangepast voor huizen met een WOZ-waarde boven €1 miljoen. 
Enerzijds wordt het plafond waarover het eigenwoningforfait wordt berekend losgelaten, anderzijds 
wordt het eigenwoningforfait verhoogd tot 2,35 procent voorzover de waarde van de woning hoger is 
dan € 1 mln;  
 
 
3. 
De buitengewone uitgavenregeling wordt in 2008 nog niet afgeschaft, maar wel per 1 januari 2009. In 
2008 zijn de standaardpremie en de inkomensafhankelijke bijdrage geen buitengewone uitgaven 
meer (niet meer aftrekbaar), maar de drempel wordt verlaagd van 11,5% naar 1,65%;  
Concreet betekent dit bij een inkomen van bijvoorbeeld € 25.000 bruto en een standaardpremie voor 
de zorgverzekering van € 85 per maand het volgende. 
 
Situatie 2007: 

Aftrekpost zorgverzekering, stel € 85 * 12 = € 1.020 
Inkomensafhankelijk 6,5% van € 25.000 = € 1.625 
Overige aftrekpost ziektekosten € 500 
 
Drempel 11,5% van € 25.000 = € 2.875 
Aftrekbaar € 270 
 
Situatie 2008: 

Aftrekpost zorgverzekering € 0 
Overige aftrekpost € 500 
 
Drempel 1,65% van € 25.000 = € 412,50 
Aftrekbaar € 87,50 
 
 
4. 
De schijven in de Vennootschapsbelasting worden verlengd. De schijvenstructuur voor de Wet VPB 
wordt:  
  
Belastbasar bedrag: 
0 - € 40.000: 20% 
€ 40.000 - € 200.000: 23% 
boven € 200.000: 25,5%  
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5. 
Bij staking van een IB-onderneming en de start van een nieuwe onderneming kan gebruik worden 
gemaakt van de doorschuifregeling via te conserveren inkomen. De regeling van artikel 3.64 Wet IB 
2001 geldt niet langer alleen voor stakingen door overheidsingrijpen;  
 
 
6. 
Het loon van een dga die enig werknemer is van zijn bv, is niet langer belast met loonheffing. Hij 
hoeft zijn loon slechts te verantwoorden in de aangifte inkomstenbelasting. Zijn er andere 
werknemers in dienst, dan wordt het loon van de dga wel in de loonheffing betrokken. Er wordt één 
keer per jaar (op 1 januari of op latere datum van indiensttreding) bepaald of er andere werknemers 
in dienst zijn. De situatie op deze peildatum is beslissend voor de vraag of het loon van de dga dat 
jaar onder de loonheffing of onder de inkomstenbelasting valt. De doorbetaaldloonregeling is ook van 
toepassing als de bv van de dga niet inhoudingsplichtig is.  
De bv waaruit de verzekeringsplichtige dga zijn loon ontvangt, blijft inhoudingsplichtig. In de memorie 
van toelichting bij het wetsvoorstel OFM2008 wordt ingegaan op de vraag hoe de 
doorbetaaldloonregeling moet worden toegepast, als de dga verzekerd is voor de 
werknemersverzekeringen. De werking van de regeling bij de premies werknemersverzekeringen kan 
als volgt worden samengevat:  
 
o de hoofdbetrekking (holding) en de nevenbetrekking (werk-bv) kwalificeren beide voor de 
werknemersverzekeringen: de doorbetaaldloonregeling is van toepassing, zodat de werknemer 
alleen van de hoofdwerkgever (premie)loon geniet;  
 
o  de hoofdbetrekking en de nevenbetrekking kwalificeren beide niet voor de 
werknemersverzekeringen: de doorbetaaldloonregeling is van toepassing, zodat de werknemer 
alleen van de hoofdwerkgever loon geniet (er is geen premieloon voor de 
werknemersverzekeringen);  
 
o de hoofdbetrekking kwalificeert voor de werknemersverzekeringen en de nevenbetrekking doet dat 
niet: de doorbetaaldloonregeling is van toepassing, zodat de werknemer alleen van de 
hoofdwerkgever (premie)loon geniet;  
 
o de hoofdbetrekking kwalificeert niet voor de werknemersverzekeringen en de nevenbetrekking doet 
dat wel: de doorbetaaldloonregeling is alleen van toepassing voor de loonbelasting/premie 
volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, zodat de werknemer 
in zoverre alleen van de hoofdwerkgever loon geniet; de doorbetaaldloonregeling is niet van 
toepassing voor de premies werknemersverzekeringen, zodat de werknemer bij de nevenbetrekking 
premieloon geniet.  
 
 
7. 
Aanpassing vrijstelling omzetbelasting medische diensten. De jurisprudentie van het HvJ EG over de 
reikwijdte van de vrijstelling in de omzetbelasting voor (para-)medische diensten noopt volgens het 
kabinet op drie punten tot een beperking of herijking van de vrijstelling voor medische handelingen:  
 
a. de vrijstelling voor medische diensten wordt met het oog op richtlijnconformiteit beperkt tot de 
gezondheidskundige verzorging van de mens;  
 
b. ter verzekering van een juiste en eenvoudige toepassing in Nederland van de conform onderdeel a 
beperkte medische vrijstelling, dient de (para-)medische zorgverlener voor zijn werkzaamheden op 
het gebied van de gezondheidskundige verzorging van de mens, te zijn opgeleid volgens het 
bepaalde bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);  
 
c. de vrijstelling voor de levering van tandprothesen wordt met het oog op richtlijnconformiteit beperkt 
tot de levering van tandprothesen door tandartsen en tandtechnici.  
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8. 
De meewerkaftrek wordt afgeschaft. Als uw levenspartner in de onderneming meewerkt, zullen er 
andere oplossingen gezocht moeten worden, zoals de arbeidsbeloning of een dienstverband. 
 
 
9. 
Aanpassing criteria voor OZ-lichamen (art. 4 Wet belastingen rechtsverkeer) ter bestrijding van 
constructies. De aanpassingen bewerkstelligen dat de maatstaf van heffing voortaan wordt 
gebaseerd op het daadwerkelijke belang dat de aandelen vertegenwoordigen in de vennootschap 
(en niet langer op basis van het aandeel in het geplaatste kapitaal);  
 
 
10. 
Er komt één nieuwe, specifieke vrijstelling voor natuurgrond in de overdrachtsbelasting en de 
vrijstelling in de Natuurschoonwet 1928 wordt dusdanig verruimd dat die vrijstelling voortaan is 
gekoppeld aan de kwalificatie van het verkregene als landgoed. De eis dat de verkrijger de 
instandhouding van één of meer landgoederen ten doel moet hebben, komt te vervallen;  
 
 
 
 
Hoewel aan de inhoud van deze nieuwsbrief de uiterste zorg wordt besteed, kan Accountantskantoor R. Wings geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor onverhoopte onjuistheden. Voor meer informatie kunt u bellen met telefoonnummer 045-
2010017. © Wings. 

 

 
 

 
 
 


