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1
WIJZIGINGEN
MOTORRIJTUIGENBELASTING

Voor de motorrijtuigenbelasting (MRB)
is per 1 januari 2014 het volgende
veranderd:
• Er zijn nieuwe regels voor de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting
voor zuinige personenauto’s. Alleen
als u een personenauto hebt met een
CO2-uitstoot die niet hoger is dan 50
gram per kilometer, hoeft u ook na
1 januari 2014 geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Het maakt niet uit
wat voor motor de personenauto heeft.
De aangescherpte eisen voor de CO2uitstoot hebben ook gevolgen voor de
hoogte van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). De
tarieven van bestelauto’s, bijzondere
personenauto’s en motorrijwielen
veranderen niet.

• Staat u ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (of zou u ingeschreven moeten staan) en hebt u een
voertuig met een buitenlands kenteken
dat u in Nederland ter beschikking
staat? Dan bent u per 1 januari 2014
motorrijtuigenbelasting verschuldigd.
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COLLECTIEVE PENSIOENREGELING VOOR
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12
FRAUDEMAATREGELEN
TOESLAGEN

• De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers geldt vanaf 1
januari 2014 alleen nog voor motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Er is
een overgangsregeling voor oldtimers
met een benzinemotor die op 1 januari
2014 26 jaar of ouder zijn, maar nog
geen 40 jaar. Voor deze voertuigen
betaalt u maximaal 120 euro motorrijtuigenbelasting per jaar. Het gaat dan
om personen- en bestelauto’s, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s.
Om voor dit lage tarief in aanmerking
te komen mag u de oldtimer niet op de
weg gebruiken in de maanden januari,
februari en december van hetzelfde
tijdvak. Alleen als uw motorrijtuig in
die maanden een APK-keuring moet ondergaan, mag u wel met het motorrijtuig
naar het keuringsstation rijden.

2
WIJZIGING REGELS VERLAAGD
BTW-TARIEF BIJ WERKZAAMHEDEN
AAN WONINGEN

Per 1 januari 2014 zijn de regels gewijzigd voor het toepassen van het 6%-tarief
bij isolatiewerkzaamheden aan woningen.
De regels voor het toepassen van het
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6%-tarief voor het energiebesparend
isoleren van vloeren, muren en daken
bij woningen ouder dan 2 jaar zijn per 1
januari 2014 als volgt gewijzigd:
• U mag het 6%-tarief toepassen op de
arbeidskosten van het aanbrengen van
(isolatie)glas.
• U mag het 6%-tarief niet meer toepassen op de isolatiematerialen die u hebt
gebruikt bij de isolatiewerkzaamheden.
Het 6%-tarief voor arbeidskosten bij
renovatie en herstel van woningen die
ouder zijn dan 2 jaar is verlengd tot 1
januari 2015.

3
TARIEF BOX 2 TIJDELIJK LAGER

Het tarief in box 2 (belastbaar inkomen
uit aanmerkelijk belang) is eenmalig,
alleen in 2014, verlaagd van 25
procent naar 22 procent. Directeurengrootaandeelhouders betalen dus minder
belasting over dividenduitkeringen.
Het verlaagde tarief geldt alleen over
de 1e 250.000 euro van het belastbaar
inkomen uit aanmerkelijk belang.
Het verlaagde tarief van 22 procent voor
het inkomen uit aanmerkelijk belang kan
per ﬁscale partner worden toegepast.
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Gehuwden in gemeenschap van goederen hebben elk een aanmerkelijk belang;
zij kunnen dus per persoon tot 250.000
euro gebruik maken van het verlaagde
tarief, totaal dus 500.000 euro.
Als er sprake is van huwelijkse
voorwaarden waarbij de ene partner
100 procent van de aandelen heeft en
de ander niets, mogen evengoed beide
partners gebruik maken van het tarief
van 22 procent.

4
HYPOTHECAIRE LENING VAN
UW BV

Als u in 2013 bij uw BV een lening
voor de aankoop van een eigen woning
hebt afgesloten, moet u hierover aan de
Belastingdienst informatie verstrekken
om voor renteaftrek in aanmerking te
komen. De informatie moet uiterlijk
bij het indienen van uw aangifte
inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2013 worden verstrekt (dus
in beginsel voor 1 april 2014). Als u de
aangifte echter laat verzorgen door uw
belastingadviseur die gebruik maakt van
de zogenaamde uitstelregeling, dan geldt
dat de relevante informatie uiterlijk op
31 december 2014 moet zijn verstrekt.

5
TARIEFAANPASSING AFTREK
KOSTEN EIGEN WONING

Met ingang van 2014 wordt het tarief,
waartegen de aftrekbare kosten met
betrekking tot een eigen woning in de
vierde belastingschijf kunnen worden
afgetrokken, elk jaar met 0,5 procentpunt verlaagd totdat het aftrektarief 38
procent bedraagt. Het tarief zal echter
niet verlaagd worden tot onder het tarief
van de derde belastingschijf. In 2014
bedraagt het tarief voor de aftrekbare
kosten met betrekking tot een eigen
woning daarom 51,5 procent, voor zover
de aftrek plaats zou vinden tegen het
tarief van de vierde schijf.
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6
OPBRENGST HEFFINGEN LOKALE
OVERHEDEN STIJGT MET
2,1 PROCENT

In 2014 verwachten lokale overheden
12,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,1 procent meer dan in 2013.
De opbrengst stijgt het sterkst bij de
provincies, gevolgd door de waterschappen en de gemeenten. Dit blijkt uit cijfers
van het CBS op basis van de begrotingen
van de lokale overheden.
De verwachte opbrengst van de
gemeentelijke heffingen in 2014 is
8,7 miljard euro, een toename van 1,4
procent. In de afgelopen 25 jaar is de
stijging van de heffingsinkomsten niet
zo klein geweest. Uitzondering hierop is
2006, toen de opbrengsten uit heffingen
fors daalden door de afschaffing van de
onroerendezaakbelasting (OZB) voor
gebruikers van woningen. De OZB, de
belangrijkste gemeentelijke heffing,
brengt dit jaar naar verwachting 3,4
procent meer op, tegenover 5,4 procent
in 2013. Bij de reinigingsheffingen gaan
de gemeenten uit van een daling met 1,4
procent. Ook aan bouwvergunningen
verwachten zij minder inkomsten (-10,5
procent). Het is het vijfde jaar op rij dat
deze opbrengst daalt, vooral als gevolg
van de teruglopende bouwactiviteiten.
De provincies verwachten in 2014 voor
1,5 miljard euro aan opcenten motorrijtuigenbelasting te innen. Hiermee ligt
de verwachte opbrengst 4,7 procent hoger
dan in 2013. De stijging komt vooral
doordat de vrijstelling motorrijtuigenbelasting op veel milieuvriendelijke,
energiezuinige auto’s komt te vervallen.
De begrote opbrengst van de waterschapsheffingen komt in 2014 uit op 2,6
miljard euro, een toename van 2,8 procent. De watersysteemheffing stijgt met
4,5 procent het sterkst. Dit weerspiegelt
de toegenomen aandacht van de waterschappen voor de bescherming tegen het
water. Een voorbeeld hiervan zijn de dijkverbeteringsprojecten als onderdeel van
het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

7
AFTREK RENTE FINANCIERING
RESTSCHULD EIGEN WONING

Met ingang van 29 oktober 2012 kunt
u aftrek krijgen van rente die u betaalt
op een schuld die u heeft als gevolg
van een restschuld die is ontstaan in
de periode van 29 oktober 2012 tot en
met 31 december 2017. Een restschuld
ontstaat indien op het moment van
verkoop de verkoopprijs van de woning
lager ligt dan de op de woning rustende
eigenwoningschuld. Deze aftrek kunt u
ook krijgen indien u na de verkoop geen
eigen woning meer heeft (bijvoorbeeld
omdat u gaat huren). De aftrek geldt
voor een periode van maximaal 10 jaar
na het moment van het ontstaan van de
restschuld.

8
DUIDELIJKE REGELS OVER
SAMENWONEN EN AOW-UITKERING
VANAF 1 FEBRUARI 2014
Ouderen met een AOW-uitkering die
samenleven maar ieder een eigen (huur)
huis hebben, worden vanaf 1 februari
2014 gezien als niet-samenwonend.
Hierdoor ontvangen zij een hogere
AOW-uitkering. Zo krijgen ongehuwde
AOW-ers die ieder een eigen (huur)
woning hebben en daarvoor kosten
maken, voortaan een AOW uitkering
van 70 procent van het minimumloon.
Zij vallen dus niet terug naar 50 procent.
Dat kan per maand enkele honderden
euro’s schelen.

9
GIFTENAFTREK

Giften zijn aftrekbaar als zij zijn
gedaan aan een algemeen nut beogende
instelling (ANBI). Aftrek is alleen
mogelijk als de bedoelde instellingen
door de Belastingdienst als ANBI zijn
aangemerkt. Vereist wordt dat de instelling is gevestigd in lidstaten van de EU,
de Nederlandse Antillen, Aruba of een
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aangewezen mogendheid. De lijst met
aangewezen instellingen is te vinden op
www.belastingdienst.nl.
Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel en plafond. Deze
giften moeten wel in een bij de notaris
opgemaakte akte of, nieuw per 2014,
in een onderhandse akte van schenking
die voldoet aan bepaalde voorwaarden
zijn vastgelegd voor een periode van ten
minste 5 jaar.
Voor giften die niet in de vorm van periodieke uitkeringen zijn gedaan (de zogenaamde andere giften) geldt een drempel
van 60 euro of, als dat meer is, 1 procent
van het verzamelinkomen (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek).
Tevens geldt voor deze andere giften
een maximum van 10 procent van dat
inkomen. Bij partners geldt dat zij hun
andere giften en hun verzamelinkomens
moeten samenvoegen.
Giften die de vorm hebben van het afzien van een vergoeding van kosten voor
vervoer per auto, anders dan per taxi,
worden in aanmerking genomen voor
0,19 euro per kilometer. Het afzien van
een kostenvergoeding, bijvoorbeeld door
een vrijwilliger, kan onder voorwaarden
worden aangemerkt als aftrekbare gift.
Een gift aan een ANBI die is aangemerkt
als culturele instelling kan ook in 2014
in aanmerking worden genomen voor
1,25 keer het bedrag van de gedane gift.
Deze extra aftrek wordt toegepast over
maximaal 5.000 euro van de aan culturele instellingen gedane giften. Meer
informatie vindt u op: daargeefjeom.nl

10
COLLECTIEVE PENSIOENREGELING
VOOR ZZP-ERS

De grootste belangenorganisaties van
zelfstandigen (Stichting ZZP Nederland,
Platform Zelfstandige Ondernemers,
FNV Zelfstandigen, Zelfstandigen
Bouw en VZZP) gaan vorm geven aan
een collectieve pensioenregeling voor
zelfstandigen. Belangrijk kenmerk van
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deze pensioenregeling is vrijwilligheid.
Deelnemers kunnen zelf bepalen hoeveel ze periodiek inleggen. Dit mag ook
flexibel, gezien de wisselende inkomsten
van zzp-ers.
In het Pensioenakkoord van december
jl. is afgesproken dat het pensioenvermogen niet aangesproken hoeft te
worden om in aanmerking te komen
voor bijstand. In het overleg met de
vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties hebben de staatssecretarissen
van Financiën en van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid aangegeven dat het kabinet dit initiatief van harte ondersteunt.
De ingelegde gelden worden collectief
belegd en beheerd. Er is sprake van een
van te voren bepaalde uitkeringsduur.
De zelfstandigenorgansaties willen de
regeling uit laten voeren door een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk
waarbij de uitvoeringskosten zo laag
mogelijk worden gehouden. Een en
ander wordt in wetgeving verankerd
en zal dan op 1 januari 2015 van start
kunnen gaan.

11
STAMRECHTVRIJSTELLING

Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen vervallen.
Voor op 31 december 2013 bestaande
aanspraken geldt overgangsrecht. Van
een op 31 december 2013 bestaande
aanspraak is in ieder geval sprake indien
aan de volgende drie voorwaarden is
voldaan:
• De aard en de omvang van de vrijgestelde stamrechtaanspraak is op 31
december 2013 voldoende bepaald of
bepaalbaar.
• Vóór 1 januari 2014 dient een vaststellingsovereenkomst te zijn getekend,
waaruit het stamrecht blijkt dat aan de
wettelijke vereisten voldoet.
• De ontslagdatum dient op 31 december 2013 vast te staan. Het feitelijke
ontslag hoeft niet per se in 2013 te
zijn gelegen. Wel moet het aangezegd

zijn vóór 1 januari 2014 en moet
het binnen een korte termijn worden
uitgevoerd. Van een korte termijn is
in ieder geval sprake als het gaat om
de wettelijke opzegtermijn. Deze kan
oplopen tot maximaal een half jaar.
Vanaf 1 januari 2014 kan de waarde
van de op 31 december 2013 bestaande
stamrechtaanspraak ook geheel of
gedeeltelijk op een eerder moment
worden uitgekeerd dan het geval zou
zijn bij toepassing van de tot 1 januari
2014 geldende voorwaarden.
In het jaar 2014 geldt aanvullend de
80%-regeling. Deze regeling houdt in
dat bij een volledige aanwending ineens
van de aanspraak slechts 80 procent
van de waarde van de aanspraak belast
wordt. Om van de 80%-regeling gebruik
te kunnen maken, geldt als voorwaarde
dat het geld ter financiering van de
aanspraak voor 15 november 2013 door
de werkgever is overgemaakt naar de
aanbieder.

12
FRAUDEMAATREGELEN TOESLAGEN

Met ingang van 1 januari 2014 gelden
de volgende maatregelen die fraude met
toeslagen moeten tegengaan:
• De termijn om te beslissen over een
nieuwe aanvraag wordt verlengd van
8 naar 13 weken. Deze termijn kan
nogmaals met 13 weken verlengd
worden.
• Er wordt geen voorschot verleend als
de Belastingdienst onvoldoende informatie heeft over de aanvrager.
• Er wordt geen voorschot verleend aan
iemand die in de 5 jaar vóór de aanvraag strafrechtelijk is veroordeeld of
aan wie een vergrijpboete is opgelegd.
Hetzelfde geldt bij strafrechtelijke
veroordeling en vergrijpboetes van de
partner of de medebewoner.
• Er wordt geen voorschot verleend bij
aanvragen met terugwerkende kracht.
• Er wordt geen voorschot verleend
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indien de belanghebbende, zijn partner
of een medebewoner niet of niet tijdig
aangifte inkomstenbelasting heeft
gedaan.
• Bij gerede twijfel aan woonof verblijfplaats (vertrokken onbekend waarheen of adres in onderzoek) wordt de
uitbetaling van een voorschot stopgezet.
• Bij stop-en-betaalacties (ANPRacties)
kan een auto ook van de weg worden
gehaald voor openstaande toeslagschulden.
Vanaf 1 december 2013 worden toeslagen en de meeste belastingteruggaven
op 1 bankrekeningnummer uitbetaald.
Dit rekeningnummer moet op uw naam
staan.

13
REISKOSTENVERGOEDINGEN 2014

De maximale belastingvrije vergoeding
van zakelijke kilometers is 0,19 euro per
kilometer, ongeacht het vervoermiddel.
Als een werknemer met het openbaar
vervoer reist, kan de werkgever kiezen:
er kan maximaal 0,19 euro per kilometer
belastingvrij worden vergoed, maar in
plaats daarvan mogen ook de werkelijke
reiskosten belastingvrij worden vergoed.
Deze maximale belastingvrije vergoeding geldt zowel voor werkgevers die de
werkkostenregeling (WKR) toepassen
als voor werkgevers die het regime van
vrije vergoedingen en verstrekkingen
toepassen.

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.

14
BIJTELLING (ZEER) ZUINIGE AUTO
VAN DE ZAAK IN 2014

Voor personenauto’s met een CO2uitstoot van 0 gram per kilometer die
in de periode 1 januari 2014 tot en met
31 december 2015 worden aangeschaft,
geldt gedurende 60 maanden een
bijtelling van 4 procent. Indien de
CO2–uitstoot hoger is dan 0 gram per
kilometer, maar niet hoger is dan 50
gram per kilometer geldt gedurende 60
maanden 7 procent bijtelling.

15
VRIJSTELLING VOOR EEN
UITVAARTVERZEKERING

De vrijstelling voor een uitvaartverzekering of een andere overlijdensrisicoverzekering in box 3 bedraagt in 2014
6.859 euro (2013: 6.859 euro). Deze
vrijstelling geldt ook voor de bankspaarvariant, waarbij mensen op een geblokkeerde bankrekening genoemd bedrag
kunnen sparen voor de uitvaart.

16
AFTREK LEVENSONDERHOUD VOOR
KINDEREN
Deze aftrek geldt voor uitgaven voor
levensonderhoud van kinderen jonger
dan 21 jaar. De uitgaven zijn aftrekbaar
als voor het kind geen recht bestaat op
kinderbijslag ingevolge de Algemene
Kinderbijslagwet (AKW) en het kind
geen recht heeft op studiefinanciering
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of een met AKW of studiefinanciering
vergelijkbare regeling.
Als de kosten in belangrijke mate op
u drukken, komen deze voor aftrek in
aanmerking tot een bedrag van:
a. 205 euro (2013: 295 euro) per kalenderkwartaal indien het kind jonger is
dan 6 jaar;
b. 250 euro (2013: 355 euro) per kalenderkwartaal indien het kind 6 jaar of
ouder, maar jonger dan 12 jaar is;
c. 290 euro (2013: 415 euro) per kalenderkwartaal indien het kind 12 jaar
of ouder, maar jonger dan 18 jaar is;
d. 250 euro (2013: 355 euro) per kalenderkwartaal indien het kind 18 jaar
of ouder is.
De kosten van het onderhoud van een
kind worden geacht in belangrijke
mate op u te drukken, indien de op u
drukkende bijdrage in de kosten van
het onderhoud van het kind tenminste
416 euro (2013: 408 euro) per kwartaal
bedraagt.
Het bedrag vermeld onder d. wordt verhoogd tot 500 euro (2013: 710 euro) indien de kosten van het levensonderhoud
grotendeels (voor meer dan 50 procent)
op u drukken en uw kosten voor het kind
ten minste 500 euro bedragen.
Indien het kind niet tot uw huishouden
behoort, wordt het bedrag bij d.
verhoogd tot 750 euro (1.065 euro)
indien deze kosten geheel (100 procent)
of nagenoeg geheel (90 procent of meer)
op u drukken en uw kosten voor het kind
ten minste 750 euro bedragen.
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