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Box 2-tarief in 2014 naar 22% 
Zoals bekend, komt onze regering 
veel geld tekort. Om snel aan geld 
te komen, heeft men een reeds 
eerder beproefde maatregel voor 
2014 nieuw leven ingeblazen. In 
2007 is het tarief in box 2 van 
25% eenmalig verlaagd naar 22% 
en dat heeft toen geleid tot een 
aardig bedrag voor de schatkist. 
Veel DGA’s hebben toen namelijk 
grote bedragen aan zich zelf als 
dividend uitgekeerd.

Het huidige tarief in box 2 van 
25% weerhoudt veel DGA’s 
ervan de winstreserves van hun 
BV’s als dividend uit te keren. 
Belastingheffi ng wordt daardoor 
vaak vele tientallen jaren uitgesteld. 
Door het tarief tijdelijk te verlagen 
wordt het aantrekkelijker om de 
dividenduitkering naar voren te

halen, waardoor op korte termijn 
meer belastinginkomsten worden 
gegenereerd. Onze regering heeft 
uitgerekend dat het voor hen beter 
is om nu 22% te ontvangen dan 
ergens in de toekomst mogelijk 25%.

Er is nog een voordeel voor de 
schatkist en dat is dat jaarlijks 
een hoger vermogen in box 3 kan 
worden belast bij de DGA’s die 
dividend hebben ontvangen. Toch 
is het zeer de vraag of de staat zich 
niet rijker rekent dan ze is. Sedert 
2007 is de Belastingdienst op 
oorlogspad gegaan tegen DGA’s die 
te veel dividend onttrekken aan hun 
BV’s en dreigt met een heffi ng van 
72% over de in de BV’s opgebouwde 
pensioenvoorzieningen in eigen 
beheer. 
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Box 2-tarief 
Vervolg van voorzijde

Men stelt dan dat de pensioenen vol-
ledig zijn afgekocht en dat leidt dan 
tot een heffi ng van maximaal 52% 
belasting plus 20% revisierente (samen 
dus 72%) over de waarde van de pen-
sioenen. Daarbij gaat de fi scus niet uit 
van de fi scale waarde van die voorzie-
ningen, maar van de werkelijke waarde. 
Die werkelijke waarde is vaak het dub-
bele van de fi scale voorziening, zoals 
deze op de balans is vermeld. Omdat 
DGA’s met een pensioen in eigen be-
heer extra voorzichtig zullen moeten 
zijn bij het uitkeren van dividenden, zal 
de verwachte opbrengst voor de staat 
zeer waarschijnlijk tegen gaan vallen. 

Deze problematiek is inmiddels bij de 
staatssecretaris bekend en mogelijk 
komt hij nog met een aanpassing. We 
zullen dit uiteraard blijven volgen.

Zowel de Tweede Kamer als de Eerste 
Kamer moeten op het moment van 
schrijven van dit artikel nog over dit 
voorstel stemmen.

Ontslagvergoeding eerder belast
Als u ontslagen wordt, heeft u wellicht recht op een ontslagvergoeding. 
Deze vergoeding wordt in het algemeen gezien als loon en bij het uitkeren 
wordt loonbelasting ingehouden. U kunt dan vrij beschikken over het netto 
bedrag. Op grond van de huidige wetgeving kunt u de belastingheffi ng ook 
naar de toekomst doorschuiven. Nadeel is dat u dan nu nog niet vrij over 
het geld kunt beschikken. U hoeft het niet bij de voormalige werkgever te 
stallen, maar kunt het ook onderbrengen in een verzekeringsproduct of op 
een speciale spaar- of beleggingsrekening zetten. Als het een grote ont-
slagvergoeding betreft kan het interessant zijn om zelf een BV op te richten 
om daarin de vergoeding onder te brengen.

ring ontvangen of in de toekomst het 
recht op uitkering alsnog afkopen. U 
moet dan wel over het gehele bedrag 
belasting betalen. Of een afkoop voor 
u interessant is, is van vele factoren af-
hankelijk. De belangrijkste factor is het 
bedrag (belasting en premie ZVW) dat 
u in de toekomst moet betalen als de 
uitkering ingaat en de kosten die met 
het huidige product samenhangen. 
Daar staat tegenover dat een afkoop 
in 2014 nadelige gevolgen kan hebben 
voor eventuele toeslagen.

Als u overweegt om de in het verleden 
ontvangen ontslagvergoeding in 2014 
te incasseren, is het verstandig om 
dat aan het begin van 2014 te doen. 
Het netto bedrag dat u ontvangt gaat 
na de afkoop naar box 3 en omdat de 
afkoopsom na de peildatum wordt 
ontvangen, telt deze niet mee voor de 
box 3-heffi ng over 2014. Koopt u later 
in het jaar af, dan zit het rendement 
over 2014 in de afkoopsom en wordt 
dit voor 80% meegenomen in de be-
lastingheffi ng over uw box 1-inkomen.

Met ingang van 1 januari 2014 kan de 
belastingheffi ng over een ontslagver-
goeding niet meer worden uitgesteld. 
Degene die vóór deze datum een ont-
slagvergoeding hebben ontvangen en 
nog niet hebben afgerekend met de 
fi scus, krijgen in 2014 de mogelijkheid 
om het in het verleden gestorte be-
drag (inclusief het gerealiseerde ren-
dement) in één keer uit te laten keren. 
Als zij hiervoor opteren dan hoeven 
zij maar belasting te betalen over 80% 
van de waarde van de aanspraak.

Voorbeeld
De in 2007 ontvangen ontslagver-
goeding is inmiddels aangegroeid 
tot 100.000 euro. Als deze in 2014 
wordt uitgekeerd moet er over 
80.000 euro belasting worden 
betaald. Stel dat de verschuldigde 
belasting 40.000 euro bedraagt, 
dan is de netto afkoopsom 60.000 
euro (100.000 -/- 40.000).

U bent niet verplicht tot afkoop over te 
gaan. U kunt ook een periodieke uitke-
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Bijtelling 2014 
elektrische auto
Als een werkgever een auto ter be-
schikking stelt en er wordt meer dan 
500 kilometer privé mee gereden, 
dan wordt het privé-gebruik bij de 
werknemer belast als extra inkomen. 
Er gelden diverse percentages van 
de cataloguswaarde als bijtelling. 
Het percentage is afhankelijk van de 
CO2-uitstoot van de ter beschikking 
gestelde auto.  In 2013 gelden per-
centages van 0%, 14%, 20% en 25%.

De bijtelling van 0% geldt in 2013 voor 
de puur elektrisch aangedreven auto’s 
die geen CO2 uitstoten. Het kabinet 
heeft voorgesteld om vanaf 2014 de 
bijtelling wegens privé-gebruik van 
deze auto ś te stellen op 7%. Vanwege 
allerlei protesten is de staatssecretaris 
nu van plan om het 7%-tarief in 2014 
tijdelijk te verlagen naar 4%. Helaas 
wordt tevens voorgesteld om de 
mogelijkheid van vervroegde afschrij-
ving (VAMIL) vanaf 1 januari 2014 niet 
meer toe te passen op personenauto’s 
en de kleinschaligheidsinvesterings-
aftrek (KIA) voor personenauto’s af te 
schaffen. Om het gebruik van (semi-)
elektrische auto’s te blijven bevor-
deren, blijft een aantal stimulerende 
maatregelen over. Te weten de vrijstel-
ling van belasting van personenauto’s 
en motorrijwielen (BPM) en van 
motorrijtuigenbelasting (MRB) en een 
aangepaste milieu-investeringsaftrek 
(MIA).

Verhoging vrijstelling 
schenkbelasting
Om de woningmarkt te stimuleren komt er een tijdelijk verruimde extra 
vrijstelling voor de schenkbelasting. Tijdelijk wil zeggen met ingang van 
1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014. Vooruitlopend op komende 
wetgeving is dit al vastgelegd in een Besluit. 

De vrijstelling voor een schenking in 
verband met een eigen woning kan 
ook met terugwerkende kracht vanaf 
29 oktober 2012 worden toegepast 
op een schenking voor de afl ossing 
van een zogenaamde restschuld. Dat 
is het bedrag waarmee een eigen-
woningschuld de verkoopwaarde van 
een woning overtreft bij verkoop van 
een eigen woning. Het maximum is tot 
1 oktober 2013 echter nog het oude 
bedrag van 51.407 euro.

Om in aanmerking te komen voor 
deze eenmalige schenking moet op de 
vrijstelling een beroep worden gedaan 
in een in te dienen schenkingsaangifte.
Indien ouders al gebruik hebben ge-
maakt van het eerder geldende maxi-
mum, kan toch een aanvullende schen-
king gedaan worden om het maximum 
van 100.000 euro te bereiken.

Schenkingen in het zicht van overlijden 
(180 dagen vóór het overlijden) wor-
den voor het bepalen van de hoogte 
van de erfbelasting geacht door het 
overlijden te zijn verkregen. Bepaald 
is dat de verhoogde schenking niet bij 
de erfenis hoeft te worden geteld, ook 
al valt deze binnen de 180 dagen vóór 
het overlijden.

In de huidige wet is nog een eenmalig 
verhoogde vrijstelling van 51.407 euro 
opgenomen voor schenkingen van 
ouders aan kinderen die ouder zijn 
dan 18, maar jonger dan 40 jaar. Deze 
schenking moet verband houden met 
de schenking van een eigen woning. 
Dat is het geval als de schenking wordt 
gebruikt voor:
� de verkrijging van een eigen woning;
� de verbetering of het onderhoud 

van de eigen woning;
� de (gedeeltelijke) afl ossing van de 

hypotheekschuld;
� de afkoop van erfpacht/opstal.

In het genoemde Besluit is nu ge-
regeld dat deze vrijstelling op twee 
onderdelen wordt verruimd. Niet 
alleen wordt de hoogte van de vrij-
stelling verruimd tot 100.000 euro, 
maar komt ook de beperking dat de 
schenking gedaan moet zijn door een 
ouder aan een kind tussen de 18 en 
40 jaar te vervallen. Dit betekent dat 
in de genoemde periode iedereen van 
iedereen een belastingvrije schenking 
kan ontvangen van maximaal 100.000 
euro. Uiteraard op voorwaarde dat 
de schenking gebruikt wordt voor de 
eigen woning.
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BTW en zonnepanelen
Wie zonnepanelen heeft en stroom 
tegen een vergoeding levert, is in 
principe ondernemer voor de BTW. 
Dit geldt ook voor de particulier 
die zonnepanelen heeft.

De zonnepanelen staan volop in de 
fi scale belangstelling. Het Europese 
Hof van Justitie heeft onlangs uit-
spraak gedaan in een zaak waarin een 
Oostenrijker met zijn zonnepanelen 
energie terug levert aan zijn ener-
giemaatschappij. De centrale vraag 
was of de Oostenrijker kwalifi ceert als 
BTW-ondernemer. Het Europese Hof 
oordeelt dat in de gegeven situatie 
inderdaad sprake is van BTW-onder-
nemerschap. Dat houdt dus in dat de 
BTW over de opbrengst van de door 
de opwekker terug geleverde energie 
afgedragen moet worden, maar ook 
dat de BTW die drukt op de aanschaf 

van de zonnepanelen in aftrek mag 
worden gebracht.

De uitspraak van het Hof heeft voor 
de Nederlandse praktijk uiteraard ook 
gevolgen voor eigenaren van zonnepa-
nelen. Hierbij kan gedacht worden aan 
de volgende punten:
� eigenaren moeten zich in beginsel 

registreren als BTW-ondernemer;
� eigenaren kunnen de volledige BTW 

terugvorderen op toekomstige in-
vesteringen in materiaal en installatie 
van zonnepanelen;

� eigenaren kunnen, gelet op de veelal 
beperkte teruglevering van energie, 
waarschijnlijk de speciale BTW-
regeling toepassen, genaamd Kleine 
Ondernemersregeling (KOR); op 
grond van deze regeling hoeven ze 
dan veelal geen BTW over de levering 
van energie aan de fi scus te voldoen;

� eigenaren kunnen proberen de BTW 
over in het verleden (minder dan 5 
jaar) gedane investeringen proberen 
terug te vragen.

Heeft u zonnepanelen geplaatst en 
bent u dus aan te merken als onderne-
mer voor de BTW, dan is het zaak niet 
te lang te wachten met het aanvragen 
van een BTW-nummer. De staatssecre-
taris heeft aangegeven dat uiterlijk in 
de aangifte omzetbelasting over het 
tijdvak waarin de BTW bij de afnemer 
van de zonnepanelen op factuur in re-
kening is gebracht, aangegeven moet 
worden of de panelen tot het onderne-
mingsvermogen behoren.


