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Tarieven

Geen inflatiecorrectie in 2014
De inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting blijft –
vanwege de noodzakelijke bezuinigingen – in 2014
achterwege. In 2013 was dat ook al het geval. 
Het ‘bevriezen’ van de tarieven, van de vrijgestelde
bedragen etc., betekent een hogere belastingaanslag. De
nullijn voor de belastingtarieven levert de schatkist over
2014 € 1,1 miljard op. De inflatie in Nederland is thans
(augustus 2013) 2,8% volgens het Centraal Bureau voor de
Statistiek.

Tarief 1e schijf loon- en inkomstenbelasting:
lager in 2015
Het tarief van de eerste schijf in de loon- en
inkomstenbelasting – van thans 37% (inclusief premies
volksverzekeringen) – gaat gefaseerd wat omlaag, met
0,23%. Per 1 januari 2015 gaat het tarief met 0,29%
omlaag, per 1 januari 2016 weer omhoog met 0,06%, in
2017 blijft het tarief gelijk aan dat in 2016. Deze tariefsaanpassing is een onderdeel van het terugsluizen van
de BTW-verhoging per oktober 2012 van 19% naar 21%.

Algemene heffingskorting: inkomensafhankelijk afbouwen
De algemene heffingskorting – van thans € 2001 voor belastingbetalers tot de AOW-leeftijd – wordt
inkomensafhankelijk afgebouwd. Dat gaat in stappen, vanaf 2014, voor inkomens vanaf het begin van de
tweede tariefschijf in de loon- en inkomstenbelasting (in 2013 en 2014 is dat € 19.645). Voor hogere inkomens
volgt een afbouw tot nihil per 1 januari 2015. Zie ook de onderstaande tabel voor het verloop van de afbouw.

Inkomen Heffingskorting    
 2013 2014 2015 2016 2017
      
  20.000 2001 2093 2211 2267 2263
  40.000 2001 1693 1791 1665 1670
  60.000 2001 1362 1371 1055 1060
  80.000 2001 1362   951   445   450
  90.000 2001 1362   741   140   145
100.000 2001 1362   531       0       0
120.000 2001 1362   111       0       0

Arbeidskorting: omhoog en - inkomensafhankelijk - omlaag
De arbeidskorting wordt verhoogd. Deze aanpassing vindt plaats om werken lonender te maken dan thuis te
zitten met een uitkering. De arbeidskorting wordt gefaseerd, in vier jaar, met € 836 verhoogd tot € 2.559 (in
prijzen 2013) De eerste verhoging – met € 374 – vindt plaats per 1 januari 2014. 
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De arbeidskorting voor hogere inkomens wordt gefaseerd, in drie stappen, afgebouwd tot nihil. Voor het
verloop van de afbouw: zie onderstaande tabel:

Inkomen Arbeidskorting    
 2013 2014 2015 2016 2017
      
    20.000 1723 2097 2228 2501 2667
    40.000 1723 2097 2228 2501 2674
    60.000   933 1325 1484 1775 1966
    80.000   550   525   684   975 1166
    90.000   550   367   284   575   766
  100.000   550   367   184   175   366
≥110.000   550   367   184      0      0

Maatregelen voor ondernemers

Drempel EIA, MIA en Vamil naar € 2.500
Vanaf 1 januari 2014 komen investeringen van minder dan € 2.500 niet meer in aanmerking voor de
energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) of willekeurige afschrijving op
milieubedrijfsmiddelen (Vamil). Deze aanpassing verhoogt de doeltreffendheid en is kostenefficiënt: de
verhoging van de drempel naar € 2.500 per investering leidt tot een daling van het aantal aanvragen met 19%,
het gemelde investeringsbedrag zal met slechts 0,3% dalen.
De drempel voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) blijft ongewijzigd op € 450.

Research en Development Aftrek: van 54% naar 60%
De Research en Development Aftrek (RDA) is per 1 januari 2012 ingevoerd en biedt een extra aftrek van 54%
op de kosten en uitgaven van speur- en ontwikkelingswerk (anders dan loonkosten, daarvoor geldt de
S&O-afdrachtvermindering). 
Het RDA-budget wordt in 2014 gekort en deels overgeheveld naar de S&O-afdrachtvermindering. Daarmee
resteert in 2014 een RDA-budget van € 302 miljoen, en dat biedt ruimte voor een – voorlopig – RDA-aftrek in
2014 van circa 60%. De definitieve aftrek wordt eind 2013, bij ministeriële regeling, vastgesteld.

Asbestsanering en plaatsing zonnepanelen
De ondernemer die investeert in het saneren van asbest
heeft recht op de milieu-investeringsaftrek (en mogelijk ook
de VAMIL bij een combinatie met het plaatsen van
zonnepanelen). Een uitzondering geldt voor investeringen in
een woonhuis of woonschip.
Bedrijfsmatige verhuurders van woonruimte hebben
derhalve geen recht op MIA. Voorgesteld wordt dat ook
bedrijfsmatige verhuurders van woonruimte de MIA kunnen
benutten bij het saneren van asbest, al dan niet in
combinatie met het plaatsen van zonnepanelen.

Afschaffing BTW-integratieheffing
De integratieheffing in de omzetbelasting wordt afgeschaft.
Deze heffing heeft tot doel om het verschil in btw-positie te
neutraliseren tussen een zaak of goed dat de ondernemer
zelf vervaardigt en een soortgelijk product als die
ondernemer dat van een andere ondernemer kant-en-klaar
zou kopen. Met de integratieheffing wordt per saldo alsnog
omzetbelasting geheven over zelf vervaardigde producten, waarover nog geen BTW werd gerekend. 
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Ondernemers ervaren de integratieheffing als een drempel als zij oude leegstaande kantoren willen ‘ombouwen’
in te verhuren nieuwe woningen, of als zij voor de verkoop gebouwde nieuwbouwwoningen niet kunnen
verkopen en die in afwachting daarvan willen verhuren. 
De integratieheffing wordt afgeschaft om dit knelpunt op de woningmarkt weg te nemen.

Het afschaffen van de integratieheffing kan – complexe – gevolgen hebben voor de aftrek van de
BTW-voorbelasting op goederen en diensten die aangeschaft / afgenomen zijn voor het zelf vervaardigen van
de zaak of het goed. 

Opzettelijk niet betalen van aangiftebelastingen: strafbaar stellen
De ondernemer die wél aangifte doet van de verschuldigde loon- of omzetbelasting, maar die belasting
opzettelijk niet betaalt, kan onder de huidige wetgeving niet strafrechtelijk vervolgd worden voor
belastingfraude. Het kabinet vindt dat onwenselijk en wil die strafrechtelijke aanpak alsnog invoeren. 
De meest voorkomende vorm van fraude bij aangiftebelastingen doet zich voor bij een samenstel van
transacties, waarbij een van de betrokken partijen – de zogenaamde ploffer – niet aan zijn fiscale
verplichtingen voldoet. Bijvoorbeeld bij BTW-carrouselfraude.

Voorgesteld wordt om het opzettelijk niet betalen van een aangiftebelasting strafbaar te stellen, met een
gevangenisstraf van maximaal zes jaar of een geldboete van de vijfde categorie (maximum van € 78.000).
Deze sanctie kan ook toegepast worden bij het gedeeltelijk niet betalen van de verschuldigde belasting.
Van de vereiste opzet is uiteraard geen sprake bij goedwillende ondernemers die al dan niet tijdelijk in
betalingsproblemen zitten en uitstel van betaling vragen voor de betaling van de loon- of omzetbelasting

Maatregelen voor werkgevers

Eénmalige crisisheffing éénmalig verlengd
Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon
van meer dan € 150.000 per jaar, krijgen ook in 2014 te
maken met de crisisheffing: zij moeten over het loon boven
de € 150.000 een pseudo-eindheffing van 16% afdragen.
Deze eenmalige heffing die in 2012 is ingevoerd, wordt
éénmalig (!?) verlengd. De heffing voor 2014 wordt
berekend over het loon waarover in het kalenderjaar 2013
loonbelasting is geheven. 

Afschaffing afdrachtvermindering onderwijs
De afdrachtvermindering onderwijs komt per 1 januari 2014
te vervallen. 
Deze afdrachtvermindering is ingevoerd om werkgevers te
ondersteunen die kosten maken voor begeleiding van
werknemers die een leerwerktraject volgen, om zo het
aanbieden van de benodigde leerwerkplaatsen te stimuleren.
Uit recent onderzoek is gebleken dat deze
afdrachtverminderingen zich ‘in een ongewenste richting hebben geëvolueerd’. Daarnaast is 
het budgettaire beslag van deze regeling in 5 jaar tijd verdubbeld van circa € 200 naar € 400 miljoen. 
De afdrachtvermindering onderwijs wordt vervangen door een beter te richten en budgettair beter beheersbaar
te houden subsidieregeling op de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
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S&O-afdrachtvermindering
De S&O-afdrachtvermindering faciliteert loonkosten van
speur- en ontwikkelingswerk.
Het kabinet stelt voor om de eerste schijf van de
S&O-afdrachtvermindering te verlengen van € 200.000 naar
€ 250.000. Het tarief in deze schijf wordt verlaagd van 38%
naar 35%; uit de WBSO-evaluatie blijkt dat de effectiviteit
van een hoger percentage beperkt is. 
De S&O-afdrachtvermindering over 2012 heeft € 35 miljoen
meer gekost dan begroot. Die overschrijding wordt conform
de budgetsystematiek verrekend in 2014.

Vanaf 2014 kan iedere werkgever met S&O-medewerkers
een aanvraag voor de S&O-verklaring indienen voor een vol
kalenderjaar. Zo’n jaaraanvraag is thans alleen mogelijk
voor werkgevers met een specifieke onderzoek- of
ontwikkelafdeling én die ook in het voorafgaande
kalenderjaar een S&O-verklaring hebben ontvangen. Deze maatregel betekent minder administratieve lasten bij
S&O-werkgevers. 

Voorgesteld wordt om de verrekeningsmogelijkheden van de S&O-afdrachtvermindering te verruimen. Een
werkgever mag de toegekende afdrachtvermindering onder de huidige regeling uitsluitend verrekenen met de
af te dragen loonheffing over de aangiftetijdvakken in de periode waarop de S&O-verklaring betrekking heeft.
Heeft de werkgever in die periode onvoldoende loonkosten, dan kan dat tot gevolg hebben dat hij niet de
volledige toegekende S&O-afdrachtvermindering kan verzilveren. Voorgesteld wordt dat die ‘gemiste’
S&O-afdrachtvermindering alsnog verrekend kan worden in de andere aangiftetijdvakken in het kalenderjaar
waarop de S&O-verklaring betrekking heeft. 
Deze versoepelde verrekening is voor de S&O-praktijk van groot belang.

Werkkostenregeling: geen nieuws 
In het Belastingplan 2014 en Overige fiscale maatregelen 2014 is niets vermeld over de voortgang van de
werkkostenregeling (WKR). Verwacht werd dat de recent verschenen beleidsnotitie ‘Aan het werk met de
werkkostenregeling’ tot belangrijke aanpassingen van de WKR zou leiden. Bijvoorbeeld de invoering van het
‘noodzakelijkheidscriterium’, op grond waarvan verstrekkingen en voorzieningen die de werkgever noodzakelijk
vindt voor de uitoefening van de werkzaamheden in dienstbetrekking, niet onder de vrije ruimte van WKR
vallen.

Doe zaken met een gecertificeerd uitzendbureau
In de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit stelt het kabinet voor om malafide uitzendbureaus harder te
gaan aanpakken. In dat kader zijn recent twee maatregelen ingevoerd, te weten: 

- de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), waarbij per 1 juli 2012 een
registratieplicht is ingevoerd voor ondernemers die personeel uitlenen. Als de uitlener niet bij de
kamer van Koophandel als zodanig staat geregistreerd, kan hem dat op een forse boete komen
te staan. Voor de uitlener van personeel, én voor de inlener.

- De volledige vrijwaring voor de inlenersaansprakelijkheid voor ondernemers die personeel
inlenen bij een gecertificeerd uitzendbureau. Als dat uitzendbureau geregistreerd is bij de
Stichting Normering Arbeid (SNA) moet dat bureau 25% van het factuurbedrag (inc. BTW) op de
G-rekening te storten, als zekerheid voor de afdracht van loon- en premieheffing.

Deze G-rekening wordt binnenkort vervangen door een depot dat aangehouden moet worden bij de ontvanger
van de Belastingdienst. Voor uitzendbureaus die bij de SNA zijn aangesloten is het aanhouden van zo’n depot
vrijwillig. Voor niet-geregistreerde uitzendbureaus niet: de ondernemer die personeel inleent van een
niet-geregistreerde uitzendbureau moet – volgens het voorstel – 35% van het factuurbedrag (incl. BTW) op de
vrijwaringsrekening bij de ontvanger te storten voor het depot van het uitzendbureau.
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De boete voor het niet nakomen van deze stortingsplicht kan oplopen tot € 4.920.

Stamrechten: met 20% korting ineens uitkeren in 2014
Werknemers die hun ontslagvergoeding – een gouden
handdruk – hebben ondergebracht in een stamrecht-BV
kunnen de stamrechtuitkeringen in 2014 fiscaal voordelig
incasseren. Zij kunnen – desgewenst – het stamrecht in
2014 ineens laten uitkeren, zonder heffing van revisierente,
én met een korting van 20%. Het stamrecht wordt dan voor
80% in 2014 in de belastingheffing betrokken. Dit voorstel
geldt voor alle op 1 januari 2014 bestaande stamrechten.
Het maakt niet uit of het stamrecht is ondergebracht in een
stamrecht-BV of bij een bank, een beleggingsinstelling of
een verzekeraar. 
De versnelde uitkering met 20% korting is ter keuze voor de
belastingplichtige, het is geen verplichting. Zolang het
stamrecht niet wordt uitgekeerd, is belastingheffing niet aan
de orde. Het kabinet hoopt met de korting van 20% een
impuls te geven om tot uitkering over te gaan, opdat het
geld in de stamrecht-BV versneld beschikbaar komt voor
consumptie, schuldafbouw of bufferopbouw. Het kabinet
verwacht met deze maatregel een versnelde
belastingopbrengst van € 1,2 miljard te kunnen incasseren.

Stamrechtvrijstelling gouden handdruk: afgeschaft per 1 januari 2014
Per 1 januari 2014 wordt de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting afgeschaft. Vergoedingen die een
werknemer bij zijn ontslag ontvangt ter vervanging van gederfd of te derven loon, worden vanaf 1 januari 2014
direct in het jaar van ontvangst volledig in de belastingheffing betrokken. Het kabinet vindt dat er geen goede
gronden (meer) bestaan om met de stamrechtvrijstelling een beklemde besparing te creëren.
Werknemers kunnen met de middelingsregeling de averechtse financiële gevolgen van de progressieve heffing
over de ontslaguitkering – enigszins – verzachten.

Maatregelen voor particulieren

Vrijstelling schenkbelasting naar € 100.000
De Successiewet kent een eenmalige hoge vrijstelling van
(thans) € 51.407 voor schenkingen van ouders aan kinderen
tussen de 18 en 40 jaar, mits het kind die schenking
gebruikt voor de koop of de verbouwing van een eigen
woning, het aflossen van de eigenwoningschuld, dan wel de
afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming ter
zake van de woning.
Voorgesteld wordt om deze vrijstelling tijdelijk substantieel
te verhogen. 
De vrijstelling wordt per 1 oktober 2013 (vooruitlopend op
de wetswijziging per 1 januari 2014) verhoogd tot €
100.000. Die hogere vrijstelling geldt tot 1 januari 2015.
Voorts vervalt in dat tijdvak de beperking dat de schenking
van een ouder aan een kind heeft plaatsgevonden, én dat
de begiftigde tussen de 18 en 40 jaar moet zijn. Dat
betekent dat van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015
iedereen van een familielid of van een derde een schenking
van maximaal € 100.000 vrij van schenkbelasting kan ontvangen, mits het bedrag van die schenking wordt
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gebruikt voor de eigen woning. 
Ouders die de hoge vrijstelling al eerder – tot het bedrag van maximaal € 51.407 – hebben benut voor een
schenking aan hun kind, kunnen het verschil met de nieuwe hogere vrijstelling alsnog belastingvrij schenken,
onder de hiervoor genoemde voorwaarden.
De hoge vrijstelling gaat ook gelden voor schenkingen die aangewend worden voor de aflossing van een
restschuld, de schuld die resteert na de verkoop van een eigen woning met verlies waardoor de op die woning
rustende eigenwoningschuld niet volledig kon worden afgelost. Deze verruiming is structureel en blijft ook ná 1
januari 2015 van toepassing.

Periodieke giften: notariële akte niet meer vereist
Periodieke giften zijn giften die zonder drempel volledig in aftrek kunnen worden gebracht. Voor dergelijke
giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) of verenigingen is een notariële akte vereist.
Voorgesteld wordt om de notariële akte te laten vervallen, en aftrek ook toe te staan bij een gift bij
onderhandse akte van schenking. Dat biedt meer flexibiliteit voor de ‘gulle gever’ en de ANBI en het leidt tot
een besparing op de notariskosten.

Multiplier giften: tot en met 2017
In de inkomsten- en vennootschapsbelasting geldt een multiplier voor de aftrek van giften aan culturele
instellingen: het bedrag van de gift wordt voor de fiscale aftrek verhoogd met 25% (in de inkomstenbelasting)
of 50% (in de vennootschapsbelasting), en ten hoogste met € 1.250 resp. € 2.500. De wettelijke looptijd van
deze multiplier wordt met een jaar verlengd en loopt door tot en met 2017.

Huwelijksvermogensrecht: vergoedingsrechten met beleggingsleer
Per 1 januari 2012 is het huwelijksvermogensrecht tussen echtgenoten ingrijpend gewijzigd. Een van de meest
opmerkelijke wijzigingen betreft de invoering van vergoedingsrechten met beleggingsleer. Als de ene
echtgenoot het vermogen van de andere echtgenoot gebruikt om een goed te kopen dat tot zijn vermogen gaat
behoren – of om een schuld af te lossen die hij eerder is aangegaan om dat goed te kopen – krijgt die andere
echtgenoot een vordering, een vergoedingsrecht. Die echtgenoot/schuldeiser heeft dan geen vordering met
recht op een rentevergoeding, maar gaat meedelen in de waardeontwikkeling van dat goed. Die aanspraak is
een vorm van economische eigendom, en dat kan verstrekkende fiscale gevolgen hebben. 

Het kabinet vindt het ongewenst dat het gewijzigde huwelijksvermogensrecht tot gevolg kan hebben dat er een
fiscaal belang ontstaat bij het onderliggende goed voor de echtgenoot met het vergoedingsrecht. Voorgesteld
wordt om in de Algemene wet inzake rijksbelastingen vast te leggen dat bij dergelijke vergoedingsvorderingen
geen fiscaal relevant belang bij het onderliggende goed kan ontstaan. Deze bepaling ziet uitsluitend op het niet
aanwezig zijn van een fiscaal relevant belang bij het onderliggende goed; de civielrechtelijke behandeling van
het vergoedingsrecht blijft onverkort van toepassing.

Einde (keuze)regeling voor buitenlandse belastingplichtigen
Een buitenlands belastingplichtige kan onder de huidige wettelijke regeling – onder voorwaarden – er voor
kiezen om in Nederland als binnenlandse belastingplichtige te worden aangemerkt. Door die keuze kan de
buitenlandse belastingplichtige bepaalde persoonlijke aftrekposten (veelal hypotheekrente en alimentatie) in
aftrek brengen op zijn Nederlandse inkomen. 
Deze keuzeregeling wordt per 1 januari 2015 afgeschaft en vervangen door een 90%-regeling: een
buitenlandse belastingplichtige kan uitsluitend nog in aanmerking komen voor een aftrek van dergelijke
persoonlijke aftrekposten als hij/zij het (wereld-)inkomen geheel of nagenoeg geheel – voor 90% of meer – in
Nederland verdient én op grond van Europese jurisprudentie een gelijke behandeling met binnenlandse
belastingplichtigen behoort te krijgen. Bij deze ‘kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen’ worden
uitsluitend de inkomsten uit Nederland in de Nederlandse belastingheffing betrokken. Daardoor kunnen de
averechtse consequenties van de huidige wettelijke keuzeregeling – het progressievoorbehoud, de terugploeg-
en de inhaalregeling – vervallen. 
Met deze aanpassing volgt Nederland de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De nieuwe
regeling geldt uitsluitend voor inwoners van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, Zwitserland
en de BES-eilanden. Daarnaast blijven de specifieke regelingen voor Curaçao, St. Maarten en Aruba en
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Suriname geldig. Inwoners van andere verdragslanden hebben – anders dan onder de huidige regeling – geen
recht meer op de faciliteit.

Serviceflats: de WOZ-waarde is te hoog
De Successiewet bepaalt dat woningen voor de heffing van
schenk- of erfbelasting (vanaf 1 januari 2010) gewaardeerd
moeten worden op de WOZ-waarde. Deze
waarderingsmaatstaf leidt tot problemen bij de waardering
van serviceflats. De WOZ-waarde van deze woningen pakt
aanzienlijk hoger uit dan de waarde in het economische
verkeer, omdat de eigenaar/bewoner van een serviceflat
verplicht is om servicekosten te betalen voor diverse
persoonlijke diensten (voor maaltijden, de kapper, een
alarmservice, etc.). Deze diensten hebben geen betrekking
hebben op de woning zelf, maar bij de WOZ-waardering
wordt geen rekening gehouden met deze waardedrukkende
factor. En dat heeft tot gevolg dat erfgenamen de serviceflat
van hun overleden vader of moeder voor de erfbelasting
voor een veel hoger bedrag moeten aangeven dan zij ooit
bij verkoop van de flat kunnen krijgen. Het kabinet vindt dit
ongewenst en stelt voor om in de Successiewet te bepalen dat een serviceflat voor de waarde in het
economische verkeer in aanmerking kan worden genomen als die waarde in belangrijke mate afwijkt van de
WOZ-waarde vanwege de persoonlijke verplichting tot betaling van servicekosten.

Bepaling toetsingsinkomen toeslagen na overlijden
Voor de vaststelling van het recht op een of meer toeslagen gaat de Belastingdienst / Toeslagen uit van het
zogenaamde toetsingsinkomen. Als de gerechtigde komt te overlijden, zal zijn inkomen in dat jaar veelal lager
zijn – omdat dit betrekking heeft op een kortere periode – en dat kan tot gevolg hebben dat de overledene in
dat jaar plotseling recht op meer / hogere toeslagen heeft. Om dat effect te vermijden, wordt het inkomen in
het jaar van overlijden tijdsevenredig herleid tot een jaarinkomen. Deze herleiding kan soms ongunstig
uitvallen, bijv. als de overleden een box 3 inkomen heeft, of bij arbeidsinkomen dat niet gelijkmatig over het
jaar wordt verdiend. Erfgenamen van de toeslaggerechtigde kunnen daardoor te maken krijgen met een
onverwachte terugvordering van toeslagen. 
Per 1 januari 2012 is een wetswijziging doorgevoerd om dit ongewenste effect te vermijden bij de partner van
de overledene: de herleiding tot een jaarinkomen blijft dan achterwege. 
Het kabinet wil een vergelijkbare tegemoetkoming treffen voor de situatie waarin de overledene geen partner
heeft. Voorgesteld wordt dat de erfgenamen in die situatie kunnen verzoeken om in het jaar van overlijden als
toetsingsinkomen dat inkomen van het voorafgaande jaar aan te houden.

De auto

Diesel en LPG duurder
Tanken wordt per 1 januari 2014 duurder. De accijns van diesel wordt per 1 januari 2014 verhoogd met 3 cent
(plus de jaarlijkse inflatiecorrectie). De accijns van LPG wordt verhoogd met 7 cent per liter. 

Oldtimers: MRB-vrijstelling fors beperkt
Oldtimers – dat zijn auto’s die ouder zijn dan 30 jaar - zijn thans vrijgesteld van de motorijtuigenbelasting
(MRBB). Het aantal én het gebruik van oldtimers is de afgelopen jaren fors toegenomen: per 1 januari 2008
waren er 215.000 oldtimer-personenauto’s geregistreed, begin 2013 waren er bijna 305.000
oldtimer-personenauto’s. Een groei van 40% in vijf jaar. Vooral jonge oldtimers rijden relatief veel kilometers:
deze auto’s worden niet alleen recreatief, maar vooral voor dagelijks verkeer gebruikt. Het kabinet vindt deze
toename ongewenst, vanuit budgettaire beheersbaarheid én vanuit milieuoogpunt.
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Voorgesteld wordt om per 1 januari 2014 de MRB-vrijstelling
voor oldtimers fors te beperken. 
De vrijstelling blijft uitsluitend nog van toepassing voor
oldtimers die per 1 januari 2014 40 jaar of ouder zijn. Die
vrijstelling blijft gelden voor alle voertuigen, ongeacht of die
op benzine, diesel of gas rijden. Er is een overgangsregeling
voorgesteld voor voertuigen die op 1 januari 2014 ouder
zijn dan 26 jaar, maar nog geen 40 jaar zijn. Deze regeling
geldt voor personen- en bestelauto’s mits die op benzine
rijden, en voor motorfietsen, bussen en vrachtauto's. Deze
voertuigen komen in aanmerking voor een kwarttarief in de
MRB met een maximum van € 120 (€ 30 per kwartaal).
Voorwaarde is wel dat met deze voertuigen dan geen
gebruik wordt gemaakt van de openbare weg in de
maanden december, januari en februari. Gebeurt dat toch
en wordt dat geconstateerd, dan staat de automobilist een
forse verzuimboete te wachten. Dit overgangsregime loopt
af in het jaar 2028. 
Voor auto’s die op diesel rijden of gas rijden (en die op 1
januari 2014 ouder zijn dan 26 jaar maar jonger dan 40 jaar) geldt géén overgangsregeling: voor deze
voertuigen is het volle MRB-tarief verschuldigd. Als een auto met een ingebouwde LPG-installatie alsnog in
originele staat wordt hersteld, kan voor deze auto alsnog de overgangsregeling voor benzineauto's van
toepassing worden.

Motorrijtuigenbelasting en buitenlandse kentekens
Iedere inwoner van Nederland is verplicht om zijn auto op
een Nederlands kenteken te registreren bij de Dienst
Wegverkeer (RDW). Zodra een persoon zich inschrijft in de
Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA)
leidt dat tot de verplichting om zijn buitenlandse auto in te
schrijven in het Nederlands kentekenregister. Dit is een
niet-fiscale verplichting; handhaving van de kentekenplicht
is onderdeel van de politietaak. 
Het op kenteken zetten van de (buitenlandse) auto heeft tot
gevolg dat motorrijtuigenbelasting (MRB) verschuldigd
wordt. Ingezetenen die in een auto met een buitenlands
kenteken rijden, en niet zelf aangifte MRB doen, ontduiken
die belasting. Dat is een onwenselijke situatie. 
Het kabinet vindt dat het toezicht en de handhaving van de
MRB-verplichtingen geïntensiveerd moet worden en dat de
Belastingdienst meer handvatten moet krijgen om deze
fraude aan te pakken. In het Belastingplan 2014 is daartoe
een aantal voorstellen opgenomen om de MRB-wet aan te
passen. Cruciaal daarbij is de invoering van het
woonplaatsvermoeden. Dat vermoeden houdt in dat een natuurlijk persoon geacht wordt een ingezetene van
Nederland te zijn als hij is ingeschreven in de GBA of als hij zich had moeten inschrijven in de GBA. De
belanghebbende kan tegenbewijs leveren en aantonen dat zijn hoofdverblijf buiten Nederland ligt. Daarbij geldt
een vrije bewijsvoering.

Overigen
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Accijns van tabak, alcoholhoudende en alcoholvrije dranken
Het kabinet heeft in het regeerakkoord voorgesteld om de accijns op tabaksproducten per 1 januari 2014 te
verhogen: 9 cent op een pakje sigaretten van 19 stuks of een pakje shag van 40 gram. Besloten is om deze
accijnsverhoging uit te stellen tot 1 januari 2015. Uit de grenseffectenrapportage die op verzoek van de Tweede
Kamer is opgesteld, blijkt dat de opbrengst van de per 1 januari 2013 verhoogde tabaksaccijns fors achterblijft
bij de verwachtingen. Het kabinet gaat er vanuit dat deze derving in de loop der jaren grotendeels zal
verdwijnen, maar vindt het reden genoeg om de voor 2014 geplande verhoging een jaar uit te stellen.

Voor alcoholhoudende dranken wil het kabinet een accijnsverhoging doorvoeren van 14% voor bier, wijn en
tussenproducten en 5% voor overige alcoholhoudende dranken (gedistilleerd). Vanwege de grote verschillen in
accijns met onze buurlanden heeft het kabinet besloten om de voorgenomen accijnsverhoging te beperken: de
accijnsverhoging per 1 januari 2014 blijft beperkt tot 5,75% voor alle alcoholhoudende dranken. 
Deze aanpassing kost € 60 miljoen. Dat tekort wordt afgedekt door een verhoging van de verbruiksbelasting op
alcoholvrije dranken.

Belastingrente: tenminste 4% of 8%
Per 1 januari 2013 is er een nieuw stelsel ingevoerd voor de
heffingsrente, thans belastingrente genaamd, en de
invorderingsrente. Die regeling is gebaseerd op het
uitgangspunt dat de belastingplichtige rente verschuldigd is
als hij niet op tijd voldoet aan zijn betalingsverplichting
jegens de overheid, en dat de Belastingdienst rente moet
vergoeden als hij werkzaamheden niet binnen een redelijke
termijn afrondt.
Voor de belasting- en invorderingsrente wordt aangesloten
bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Vanaf 1
januari 2014 gaat daarbij een ondergrens gelden van 4%.
Voor de belasting- en invorderingsrente voor de
vennootschapsbelasting wordt aangesloten bij de wettelijke
rente voor handelstransacties,. Voor de
vennootschapsbelasting gaat een ondergrens van 8%
gelden.

Opzettelijk onjuiste voorlopige aanslag: 100% vergrijpboete
Het kabinet stelt voor om het opzettelijk onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens en inlichtingen in het
kader van de voorlopige aanslagregeling strafbaar te stellen. De inspecteur kan in die situatie een vergrijpboete
opleggen van maximaal 100% van het belastingbedrag dat door de onjuiste informatie ten onrechte is of zou
zijn teruggegeven, of dat ten onrechte niet is of zou zijn betaald. 
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