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Vennootschapsbelasting

 Afzonderlijke beoordeling 

zakelijkheid 

rechtshandeling voor de 

renteaftrekbeperking van 

artikel 10a, ook als sprake 

is van feitelijke 

derdenfinanciering

 Bepaling ter voorkoming 

van dubbele 

verliesneming bij 

afwaardering van 

vorderingen in fiscale 

eenheidssituaties 

uitgebreid tot vorderingen 

op verbonden lichamen 

(afwaarderingsverlies 

minder snel aftrekbaar)

 Aanpassingen 

liquidatieverliesregeling in 

verband met i) de 

ontvoeging van een 

tussenhoudster en ii) het 

voorkomen van dubbele 

verliesneming

 Arrest Sara Kreek niet 

langer van toepassing op 

interne 

gebruiksvergoedingen

 Voluntary filing van 

landenrapporten 

toegestaan

 EIA met 0,5 procentpunt 

omlaag naar 54,5%

Dividendbelasting

 Een fiscale 

beleggingsinstelling (fbi) 

mag de 

inhoudingsvrijstelling voor 

uitkeringen aan 

vrijgestelde lichamen 

(zoals pensioenfondsen) 

niet toepassen

 Houdstercoöperaties 

worden inhoudingsplichtig 

over uitkeringen aan leden 

die gerechtigd zijn tot       

> 5% van de winst

 De inhoudingsvrijstelling 

voor aandeelhouders (of 

leden) met een 

deelneming in een 

vennootschap (of 

houdstercoöperatie) gaat 

ook gelden voor 

aandeelhouders (of leden) 

in verdragslanden buiten 

de EU/EER

 De inhoudingsvrijstelling 

voor aandeelhouders (of 

leden) met een 

deelneming in een 

vennootschap (of 

houdstercoöperatie) geldt 

niet meer in geval van 

misbruik

Btw

 Afschaffing 

landbouwregeling, met 

overgangsregeling

 Alleen vrijstelling voor 

zeeschepen bij gebruik 

voor de vaart op volle zee

 Nieuwe aansprakelijkheid 

voor pand- en 

hypotheekhouders en 

executanten

 Tandpasta, zonnebrand 

e.d. weer naar 21%

Inkomstenbelasting

 Multiplier giftenaftrek aan 

culturele instellingen met 

jaar verlengd

 Wijziging partnerbegrip 

pleegkinderen

 Vervallen tijdklemmen 

voor bepaalde 

kapitaalverzekeringen in 

box 3

 EIA met 0,5 procentpunt 

omlaag naar 54,5%

Hoofdlijnen Belastingplan 2018
Het is weer Prinsjesdag 

geweest. Het demissionaire 

kabinet heeft het 

Belastingplan met de fiscale 

maatregelen voor 2018 bij 

de Tweede Kamer ingediend. 

Hier treft u een overzicht 

aan van de maatregelen uit 

het Belastingplan.
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Kijk voor meer 

informatie over 

het Belastingplan 

2018 op 

www.meijburg.nl



© 2017 Meijburg & Co, Belastingadviseurs, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 

53753348 en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. 2

Formeel belastingrecht

 Inkeerregeling wordt 

afgeschaft

 Derdenbeslag 

vereenvoudigd

 Mededelingsplicht 

bodemzaken uitgebreid

 Schorsende werking 

verzet afgeschaft

 Toegang tot 

antiwitwasinlichtingen

geregeld

Kansspelbelasting

 Tarief tijdelijk omhoog 

naar 30,1%

 Aangifte per kwartaal of 

maand mogelijk

Loonbelasting

 Afschaffing fictieve 

dienstbetrekking voor 

niet-uitvoerende 

bestuurders van een 

beursgenoteerde 

vennootschap

 Uitbreiding 

toepasbaarheid 

alleenstaande 

ouderenkorting in de 

loonheffing

 Grondslag pseudo-

eindheffing over 

excessieve 

vertrekvergoedingen 

verduidelijkt

 Toepassing 

heffingskortingen 

buitenlandse 

belastingplichtigen 

beperkt

Schenk- en erfbelasting

 Het aangaan/wijzigen van 

huwelijkse voorwaarden 

of notariële 

samenlevingscontracten 

kan vanaf 2018 

vaker/andere gevolgen 

hebben

 Navorderingsmogelijk-

heden verder verruimd

Hoofdlijnen Belastingplan 2018 (vervolg)
Het is weer 

Prinsjesdag geweest. 

Het demissionaire 

kabinet heeft het 

Belastingplan met de 

fiscale maatregelen 

voor 2018 bij de 

Tweede Kamer 

ingediend. Hier treft u 

een overzicht aan van 

de maatregelen uit het 

Belastingplan.
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Kijk voor meer 

informatie over het 

Belastingplan 2018 

op www.meijburg.nl


