
 

Benut fiscale mogelijkheden Sinterklaasfeest
 

Bij de organisatie van een Sinterklaasfeest voor de kinderen van uw werknemers zijn er 2 mogelijkheden: 
• U organiseert het feest op de werkplek, bijvoorbeeld in de kantine. Het feest is een niet-ongebruikelijke voorziening. De consumpties 
zijn onbelast. Als u de kinderen of uw werknemers een cadeau meegeeft is dat loon voor uw werknemers. Maar u kunt dit loon ook als 
zogenaamd eindheffingsloon voor de werkkostenregeling aanwijzen. Loon waarop u eindheffing toepast, hoort niet (meer) tot het loon 
van uw werknemer en hoort dus ook niet tot zijn verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting. 
• U organiseert het feest extern bij een derde. De waarde van het feest en de eventuele cadeaus voor de kinderen of uw werknemers is 
loon voor uw werknemers. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon voor de werkkostenregeling aanwijzen. 
 
Tip! 
Gaat u een Sinterklaasfeest organiseren? Neem dan snel contact op met uw adviseur! 
 
 

Benut fiscale mogelijkheden voor kerstpakketten 
 

Gaat u kerstpakketten voor uw werknemers bestellen, of heeft u deze al besteld? Hou dan rekening met het volgende; de waarde van 
deze kerstpakketten is de factuurprijs inclusief btw. U kunt deze verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsloon voor de 
werkkostenregeling. De kerstpakketten worden dan niet als belast loon van uw werknemers aangemerkt. 
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Opschorting handhaving Wet DBA 
 

Bent u zzp’er of een opdrachtgever die met zzp’ers werkt? Op dit moment is er veel onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en 
opdrachtnemers over de Wet DBA. Opdrachtgevers zijn huiverig zzp’ers in te huren en zzp’ers zijn bang hun opdrachten kwijt te raken. Dit 
leidt tot zorgen en onzekerheid over werk en inkomen. 
Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën begrijpt dat deze zorgen ingrijpend zijn. 
Deze onzekerheid over de Wet DBA moet volgens Wiebes dan ook snel zoveel mogelijk worden weggenomen. Daarom is de handhaving 
opgeschort tot de knelpunten zijn opgelost. In ieder geval zal er tot 1 januari 2018 niet worden gehandhaafd. 
Hiermee heeft Wiebes een duidelijk signaal afgegeven dat opdrachtgevers en zzp’ers er niet van uit hoeven te gaan dat er toch sprake is 
van een dienstbetrekking als dat uitdrukkelijk niet de bedoeling is. Maak gebruik van deze duidelijkheid. 
 
 

Maak gebruik van lage-inkomensvoordeel 
 

Vanaf 1 januari 2017 kunt u een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te 
nemen. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100-120% van het minimumloon (van een 
23-jarige) verdienen. De Belastingdienst keert op basis van gegevens van UWV de vergoeding over 2017 in 2018 aan u uit. 
 
 

Nieuwe regeling voor oninbare vorderingen 
 

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de regeling voor teruggaaf van btw en milieubelastingen bij oninbare vorderingen eenvoudiger. 
Stuurt u als ondernemer een factuur aan een klant? Dan moet u de btw daarover direct aangeven en betalen. 
Betaalt uw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk? Dan heeft u btw betaald aan de Belastingdienst 
die niet ontvangen is. De btw kunt u dan terugvragen. Oninbare vorderingen ontstaan bijvoorbeeld bij een faillissement.  
Op dit moment kan het jaren duren voor u recht op aftrek krijgt van de eerder afgedragen btw. Daarvoor moet namelijk  
eerst duidelijk zijn dat uw klant de vergoeding niet of maar gedeeltelijk zal betalen. Het kan lang duren voordat die  
duidelijkheid er is. 
In de nieuwe regeling wordt aangenomen dat een vordering oninbaar is, als de vergoeding 1 jaar na het opeisbaar  
worden nog niet is betaald. Wordt de vergoeding later toch nog geheel of gedeeltelijk ontvangen? Dan moet u de  
btw daarover alsnog betalen.  
De nieuwe regeling geldt ook als u een vordering hebt overgenomen van een andere ondernemer. 
 
Tip! 
Meer weten? Neem contact op met uw adviseur. 
 
 

Trek huurkosten onzelfstandige werkruimte nog in 2016 af 
 

Tot 1 januari 2017 is het onder voorwaarden mogelijk om huurkosten van de onzelfstandige werkruimte in een huurwoning in aftrek te 
brengen op uw winst. Dit geldt zowel voor IB-ondernemers als resultaatgenieters. Vanaf 2017 vervalt deze mogelijkheid en wordt een 
onzelfstandige werkruimte in een huurwoning op dezelfde manier behandeld als een onzelfstandige werkruimte in een koopwoning. De 
aftrekpost voor zelfstandige werkruimte in huur of koopwoningen blijft wel bestaan. 
 
Tip! 
Neem snel contact op met uw adviseur als u denkt voor deze aftrekregeling in aanmerking te kunnen komen. 
 
 

Laat uw bv extra dividend uitkeren 
 

De keuze voor een dividenduitkering is fiscaal aantrekkelijker dan uitbetaling van extra loon. 
Over extra loon wordt in 2016 maximaal 52 procent inkomstenbelasting geheven, terwijl over  
een dividenduitkering belasting wordt geheven van 40 tot 43,75 procent  
(gecombineerde inkomsten- en vennootschapsbelasting). 
 
 
 
 
 

Let op! 
Een wijziging van de hoogte van uw loon kan gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. 
Overleg dit met uw adviseur. 

 

 



Afschaffing pensioen in eigen beheer 
 

Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv? Dan is het volgende voor u van groot belang: 
Op Prinsjesdag 2016 diende staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën bij het Parlement een wetsvoorstel in om het pensioen in eigen 
beheer af te schaffen. 
Als het Parlement dit wetsvoorstel goedkeurt, kunt u met ingang van 1-1-2017 geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U moet 
dit pensioen vóór 1-1-2017 premievrij maken. 
Stoppen met pensioenopbouw in eigen beheer moet gebeuren in een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (Besluit 
AVA). 
Het Besluit van de AVA moet vóór 1-1-2017 zijn genomen. Anders is het pensioen in eigen beheer op 1-1-2017 fiscaal bovenmatig. Met 
alle (ongewenste) gevolgen van dien. 
Na dit jaar kunt u beslissen of u het opgebouwde pensioen in eigen beheer wilt afkopen of omzetten in een oudedagsvoorziening bij de 
bv. 
 
Welke keuze kunt u maken? 
Als u vóór 1 januari 2017 pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd kunt u uw pensioen: 
1. afkopen; of 
2. omzetten in een oudedagsvoorziening bij de bv; of 
3. premievrij maken. 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik jaarlijkse schenkingsvrijstellingen 
 

Het kan gunstig zijn om gebruik te maken van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen. 
Voor het jaar 2016 gelden de volgende vrijgestelde bedragen: 
• Kinderen: 5.304 euro. 
• Kleinkinderen en derden: 2.122 euro. 
 
Benut de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling kinderen 
Voor schenkingen aan kinderen kan eenmalig onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de verhoogde vrijstelling. In 2016 
bedraagt deze vrijstelling voor kinderen (of hun partner) in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar eenmalig 25.449 euro. Voor schenkingen voor 
een dure studie of een eigen woning van het kind bedraagt dit eenmalig vrijgestelde bedrag onder voorwaarden zelfs 53.016 euro. U kunt 
de eenmalig verhoogde vrijstelling ook toepassen als uw eigen kind al ouder is dan 40 jaar, maar zijn of haar partner nog wel tussen de 18 
en 40 jaar is. 
 
Stel schenking eigen woning aan derden uit tot 2017 
Vanaf 1 januari 2017 kunt u onder voorwaarden tot 100.000 euro onbelast schenken aan een ander voor een eigen woning. Dit geldt ook 
voor een schenking ter aflossing van een oude restschuld. De eigen woning kan buiten Nederland zijn gelegen. Tussen de schenker en de 
verkrijger is geen familierelatie noodzakelijk. Wel moet de verkrijger tussen de 18 en 40 jaar zijn en mag binnen de relatie van schenker 
en verkrijger maar eenmaal beroep op deze verhoogde vrijstelling worden gedaan. De schenking mag wel over drie jaren worden 
gespreid. Als de schenker binnen 180 dagen na de schenking overlijdt, hoeft de verkrijger over die 100.000 euro geen erfbelasting te 
betalen. 
 
Aan de vrijstelling zijn voorwaarden verbonden. Mis de vrijstelling niet. Neem altijd contact op met uw adviseur als u van deze regeling 
gebruik wilt maken. 
 
Vul schenking eigen woning aan uw kinderen aan in 2017 
Alleen in 2017 of in 2018 kunt u uw schenking eigen woning van 2015 of 2016 aan uw kind nog belastingvrij aanvullen tot 100.000 euro 
door gebruik te maken van de verhoogde vrijstelling. Let wel, de vrijgestelde aanvulling is maximaal 100.000 euro verminderd met het 
vrijstellingsbedrag dat in het jaar van de aanvulling (2017 of 2018) geldt. Dit is ongeacht of de vrijstelling destijds in 2015 of 2016 volledig 
is benut. Als uw kind tussen 2010 en 2015 al beroep gedaan heeft op de verhoogde vrijstelling eigen woning, dan staat deze verruiming 
niet meer voor uw kind open. Dit geldt ook als uw kind de vrijstelling destijds niet volledig heeft benut. 
 
! 

Stel voornemen tot verhuur eigen woning uit tot na 1 januari 2017 
 

Als u uw eigen woning verhuurt, wordt deze niet meer gezien als eigen woning, maar als beleggingsvermogen. Daardoor verplaatst uw 
box 1-woning zich in de meeste gevallen naar box 3. Als u de woning pas vanaf 2 januari verhuurt, dan zal de woning in 2017 niet in de 
box 3-heffing worden meegenomen. Daarmee kunt u zonder enige moeite mogelijk een leuk belastingvoordeel behalen. 
 

 

Let op! 
Met de nieuwe regels kunt u veel belastingvoordeel behalen en mogelijk ook een hoop fiscale problemen in uw bv oplossen. Maar als u 
niet nog dit jaar actie onderneemt, kan er fiscaal gezien heel veel mis gaan. Neem zo snel mogelijk contact op met uw adviseur. 

 

 



Overweeg een extra aflossing op uw hypotheek 
 

Sinds 2013 zijn er aflossingsvoorwaarden verbonden aan het recht op hypotheekrenteaftrek. Als huiseigenaar moet u om te beginnen uw 
hypotheek (ten minste) annuïtair binnen 30 jaar volledig aflossen. Verder gaat het maximale tarief waartegen u hypotheekrente mag 
aftrekken, stapsgewijs omlaag tot 38% in 2042. 
 
Dit maximale tarief bedraagt in de komende jaren: 
• 2016: 50,5% 
• 2017: 50% 
• 2018: 49,5% 
• 2019: 49% 
• 2020: 48,5% 
• 2021: 48% 
• 2042: 38% 
 
Het kan zeker zin hebben om dit jaar (of in 2017) een extra aflossing op uw hypotheek te doen. Als u dit voor 1 januari 2017 doet verkleint 
dit bovendien uw vermogen in box 3 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Daarmee verlaagt u dus niet alleen uw hypotheeklasten, maar 
u betaalt ook nog eens minder box 3-belasting. 
 
 

Los fiscaal vriendelijk uw hypotheek af 
 

De Tweede Kamer vindt dat mensen met een hypotheek te allen tijden de keuze moeten hebben om vervroegd hun hypotheek af te 
lossen zonder dat hier een fiscale boete op staat. Dit is al geregeld voor mensen die verhuizen. 
Met ingang van 1 januari 2017 wordt aflossen op een spaar- of beleggingshypotheek ook mogelijk zonder dat de leningnemer hoeft te 
verhuizen. Mensen met een spaar- of beleggingshypotheek kunnen dan per jaar 10% aflossen en het restant ineens wanneer het 
gespaarde of belegde vermogen gelijk is aan de resterende hypotheek zonder dat ze uiteindelijk tegen een heffing van 
inkomstenbelasting aanlopen. Ook wordt het mogelijk om bij het aflopen van de rentevrije periode de hypotheek geheel af te lossen. 
 
Tip! 
Neem contact op met uw adviseur als u in 2017 een (extra) aflossing op uw hypotheek wilt doen. 
 
 

Overweeg een ‘eigen woning schenking’ in 2017 
 

Vanaf 1 januari 2017 mag iedereen tussen 18 en 40 jaar per schenker eenmalig een schenking van € 100.000 ten behoeve van de eigen 
woning vrijgesteld ontvangen. Deze vrijstelling is (per schenker) eenmalig, maar het is mogelijk om deze verspreid over drie 
achtereenvolgende kalenderjaren te benutten. Dat wil zeggen dat als de verkrijger van dezelfde schenker in het tweede of derde jaar nog 
een schenking voor de eigen woning ontvangt, voor die schenking(en) ook nog gebruik kan worden gemaakt van de schenkingsvrijstelling, 
voor zover deze nog niet volledig is benut bij de eerdere schenking(en). De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het tweede 
kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de eerste schenking is gedaan worden aangewend ten behoeve van de eigen woning. 
 
 

Maak gebruik van rentemiddeling 
 

Boeterente, al dan niet in het kader van rentemiddeling, wordt niet aangemerkt als kosten van geldleningen maar als rente van schulden. 
Boeterente is dan aftrekbaar als rente van schulden en wordt ook voor de beoordeling van de fiscale aflossingseis aangemerkt als rente. 
Onder boeterente wordt in dit kader verstaan de reële vergoeding die de bank in rekening brengt en die bestaat uit het renteverlies dat 
de bank lijdt over de nog resterende rentevast periode bij het (gedeeltelijk) aflossen, wijzigen of oversluiten van een lening. 
In het kader van het wegnemen van fiscale belemmeringen voor het aanbieden van rentemiddeling was al een goedkeuring vooruitlopend 
op wetgeving opgenomen in een beleidsbesluit van 27 november 2015. 
Dit besluit is thans gecodificeerd. Met de maatregel is een vereenvoudiging bereikt die tegemoetkomt aan uitvoeringsproblemen bij 
banken. Door de maatregel kunnen banken zonder fiscale belemmeringen rentemiddeling actief aanbieden daar waar dit in individuele 
situaties in het belang van de klant is. 
Maak gebruik van rentemiddeling als uw bank deze mogelijkheid biedt. Het kan u honderden euro’s per maand opleveren. 
 
 

Neem een hypotheek bij de eigen bv 
 

Hebt u een banklening? Overweeg dan om deze te herfinancieren bij uw eigen bv als daarvoor genoeg financiële ruimte is. U kunt 
bijvoorbeeld uw boetevrije aflossing dit jaar en nog eens begin volgend jaar herfinancieren. Een hypotheek bij de eigen bv kan u vele 
(tien)duizenden euro’s opleveren. 
 
 

 

 

 



Auto van de zaak of niet? 
 

Wilt u nog dit jaar een nieuwe auto leasen of kopen? Neem dan altijd contact op met uw adviseur. 
Vanaf 2017 wijzigen de autobelastingen namelijk op een aantal punten. Daarmee maakt het kabinet het stelsel van autobelastingen 
eenvoudiger, onder andere door het aantal bijtellingspercentages te verminderen. De veranderingen moeten ook zorgen voor stabiele 
belastinginkomsten en een efficiëntere bijdrage aan een gezonder milieu. 
 
Wijzigingen autobelastingen van 2017 tot 2020 op hoofdlijnen 
• Verlaging van de aanschafbelasting personenauto's en motorrijwielen (BPM) voor 2020 met in totaal 14,7%. 
• Verlaging van 2% van de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor alle personenvoertuigen. 
• Verhoging van de MRB voor vervuilende dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelauto's vanaf 1 januari 2019. 
• Vermindering van het aantal bijtellingscategorieën van 4 naar 2. 
• Verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25 naar 22. 
• Versterking van de fiscale stimulering van volelektrische auto's. 
 
Veranderingen autobelastingen 
 
Bijtelling naar 22% 
De bijtelling voor alle leaseauto's gaat geleidelijk naar 22%. Alleen volledig elektrische auto's krijgen een extra stimulans door een 
bijtelling van 4%. 
 
Bijtelling leaseauto's vanaf 2016 tot en met 2020 
 

 
 
Bijtelling vanaf 2017 
Voor een nieuwe auto met een CO2-uitstoot van 106 gr/km of meer gaat het algemene bijtellingspercentage van 22 gelden. Dit geldt voor 
auto’s die een datum van eerste toelating op de weg hebben vanaf 1 januari 2017. 
Voor zeer zuinige auto's blijft de verlaagde bijtelling gelden. Namelijk voor een periode van 60 maanden na de maand waarin de auto 
voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister. 
 
Volelektrische auto's krijgen een fiscale stimulans 
Het kabinet heeft de ambitie dat na 2035 alleen nog auto's verkocht worden die emissievrij kunnen rijden. 
Na 2050 moeten er alleen maar emissievrije auto's rondrijden. Daarom blijft het kabinet volledig elektrisch rijden tot en met 2020 volledig 
stimuleren. Het bijtellingspercentage voor privégebruik van dit type zakelijk auto blijft 4%. Daarnaast hebben deze auto's een volledige 
vrijstelling in de MRB en BPM. 
 
Plug-in hybride auto's passen niet meer binnen het kabinetsbeleid om zeer zuinig rijden fiscaal te stimuleren. Het beleid is namelijk 
ingehaald door de techniek. Deze auto’s rijden een veel kleiner deel van hun kilometers elektrisch dan verwacht. Daarom wil het kabinet 
de belastingvoordelen voor plug-ins de komende jaren afbouwen. 
 
Vanaf 2017 gaat voor nieuwe plug-ins het algemene bijtellingspercentage van 22 gelden. Deze auto’s profiteren tot en met 2020 nog wel 
van een halftarief in de MRB. Zo is het voor particulieren aantrekkelijker om een tweedehands plug-in hybride auto te kopen. 
 
Tip! 
Laat u door uw adviseur goed adviseren als u van plan bent een nieuwe auto (van de zaak) aan te schaffen. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Betaal belastingaanslagen voor 1 januari 2017 
 

Het kan aantrekkelijk zijn om uw openstaande (definitieve) belastingaanslagen nog dit jaar te betalen en daarmee uw box 3-vermogen te 
verlagen. Nog niet betaalde belastingschulden mogen namelijk niet in box 3 in aftrek worden gebracht, met uitzondering van te betalen 
erfbelasting. 
 
Schenk voor 1 januari 2017 
Overweeg uw (reguliere) schenking voor 1 januari 2017 te doen. Een schenking verlaagt uw box 3-vermogen. Dit kan u 
vermogensrendementsheffing (box 3) besparen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overweeg om beleggingen onder te brengen in uw bv 
 

Per 1 januari 2017 verandert de box 3-heffing voor sparen en beleggen. Afhankelijk van uw vermogen en verwacht rendement kan het 
fiscaal gunstig zijn om uw vermogen onder te brengen in een bv (box 2). Overleg tijdig met uw adviseur! 
 
 

Maak gebruik van stimulering start-up’s 
 

Bent u een startende ondernemer met een bv? 
Het kabinet stelt vanaf 2017 € 50 miljoen per jaar beschikbaar voor de stimulering van start-ups/mkb. 
Onder de huidige gebruikelijkloonregeling wordt het belastbare loon van directeuren-grootaandeelhouders ten minste gesteld op het 
hoogste van de volgende bedragen: 
a. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; 
b. het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van hetzelfde bedrijf of van met het bedrijf verbonden bedrijven; 
c. € 44.000 (bedrag 2016). 
 
Volgens de start-upsector is het internationaal gebruikelijk dat de dga in de eerste jaren afziet van loon zodat de middelen in de 
onderneming kunnen worden geïnvesteerd. 
Voor dga’s van (startende) ondernemingen met lage of geen winst is het onder omstandigheden mogelijk het loon 
in overleg met de Belastingdienst op een lager bedrag vast te stellen dan bij dga’s van andere ondernemingen. 
Dat proces wordt door sommige start-up’s ervaren als tijdrovend met een onzekere uitkomst. 
Vanwege deze door de start-upsector ervaren knelpunten van de gebruikelijkloonregeling wordt deze fiscale  
regeling versoepeld. 
 
Vanaf 2017 mag het belastbare loon van directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van innovatieve start-up’s voor de toepassing van de 
gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon. Dit zal mogelijk worden gemaakt voor dga’s van bedrijven 
die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en voor de toepassing van de S&O-afdrachtvermindering als starter worden aangemerkt.  
Daarnaast wordt het voor u als innovatieve start-up’s gemakkelijker om aandelenoptierechten uit te betalen aan uw werknemers. 
Hierdoor kunnen zij  participeren in de start-up, de doorgroei en waardeontwikkeling van de onderneming. 
 
Tip! 
Neem nog dit jaar contact op met uw adviseur. Hij kan dan per 1 januari 2017 uw gebruikelijk loon aanpassen. 
Daarmee bespaart u loonheffingen en premies voor de sociale verzekeringen. 
 
 

Ga slim om met de verhuur van garageboxen 
 

Het uitgangspunt is altijd geweest dat de verhuur van garageboxen btw-belast is, tenzij het gebruik als parkeerruimte wordt uitgesloten. 
Met een recente uitspraak van Hof Den Bosch kunnen garageboxen worden verhuurd zonder btw als niet is uitgesloten dat de garagebox 
ook voor andere doeleinden dan parkeren kan worden gebruikt. Hierdoor is de verhuur van een garagebox voortaan eerder vrijgesteld. 
Vrijgestelde verhuur is niet altijd voordelig. Als er vrijgesteld wordt gepresteerd is er namelijk geen recht op aftrek van voorbelasting. 
 
 
Tip! 
Bespreek met uw adviseur wat voor u de beste optie is. 
 
 

 

Let op! 
Deze schenking verhoogt vervolgens het box 3-vermogen van de begiftigde en kan daardoor bij de 
begiftigde leiden tot een hogere vermogensrendementsheffing, tenzij de begiftigde voor 1 januari 2017 de 
schenking aanwendt voor consumptief gebruik of aflossing van de eigenwoningschuld. 

 

  



Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017 
 

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2017. 
Het aanpassingspercentage na afronding is 0,94. 
 
Wettelijk minimumjeugdlonen per 1 januari 2017 
 
Leeftijd Staffelingspercentage Per maand Per week Per dag 
23 jaar en ouder 100,00% 1.551,60 358,05 71,61 
22 jaar 85,00% 1.318,85 304,35 60,87 
21 jaar 72,50% 1.124,90 259,60 51,92 
20 jaar 61,50% 954,25 220,20 44,04 
19 jaar 52,50% 814,60 188,00 37,60 
18 jaar 45,50% 706,00 162,90 32,58 
17 jaar 39,50% 612,90 141,45 28,29 
16 jaar 34,50% 535,30 123,55 24,71 
15 jaar 30,00% 465,50 107,40 21,48 

 
Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2017 bij een gebruikelijke arbeidsduur van: 
 
Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week 
23 jaar en ouder 9,95 9,43 8,96 
22 jaar 8,46 8,01 7,61 
21 jaar 7,22 6,84 6,49 
20 jaar 6,12 5,80 5,51 
19 jaar 5,23 4,95 4,70 
18 jaar 4,53 4,29 4,08 
17 jaar 3,93 3,73 3,54 
16 jaar 3,44 3,26 3,09 
15 jaar 2,99 2,83 2,69 

 
 

Benut nog niet gebruikte ruimte in de werkkostenregeling 
 

Onder de werkkostenregeling mag u als werkgever maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon, de 'vrije ruimte', besteden aan onbelaste 
vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u 
geen loonbelasting. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen door gerichte 
vrijstellingen en nihilwaarderingen. Deze gaan niet ten koste van uw vrije ruimte. 
Ga samen met uw adviseur na of er mogelijkheden zijn om het onbenutte gedeelte van uw vrije ruimte nog dit jaar te benutten. 
 
 

Dga: Haal verzekerde deel van het pensioen naar uw bv terug 

 
Hebt u een deel van uw pensioen verzekerd? Als dga hebt u altijd het recht dit over te dragen aan uw bv (overigens niet in de situatie dat 
u verzekerd bent bij een beroepspensioenfonds). Dit is niet meer mogelijk na 1 april 2017. Als u dit dus wilt doen, moet u dit tijdig in gang 
zetten. Of het raadzaam is dit te doen is niet op voorhand te zeggen. Uw adviseur kijkt graag met u mee en kan met u de voor- en nadelen 
bespreken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COLOFON 
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. 
De juistheid en volledigheid van de nieuwsbrief kan  
echter niet worden gegarandeerd. 
De samenstellers en de uitgever accepteren dan 
ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van 
handelingen en\of beslissingen die gebaseerd zijn 
op deze nieuwsbrief. 
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