
LB: aanpassingen in 

werkkostenregeling i.v.m. 

uitvoerbaarheid en einde 

keuzeregime 

  

Vpb: voor verzekeraars 

aanvullend Tier 1-kapitaal 

aangemerkt als vreemd 

vermogen 

IB: Eigenwoningregeling: 

rente over restschuld vijftien 

i.p.v. tien jaar aftrekbaar + 

tweetal tijdelijke 

maatregelen ondersteuning 

woningmarkt permanent 

LB: verlaging toegestane 

marge gebruikelijk loon 

directeur-

grootaandeelhouder naar 

25% 

LB: nihilwaardering 

rentekorting 

personeelslening voor 

woning wordt aangepast (in 

Fiscale verzamelwet 2015) 

LB: afkoop 

levensloopregeling slechts 

voor 80% belast in 2015 tot 

bedrag tegoed op  

31 december 2013 

  

Aanpassing renteregeling 

aan EU-recht 
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BTW: Verlenging btw-tarief 

van 6% arbeidskosten 

renovatie woningen blijft 

gelden tot  

1 juli 2015 

IB: Sanctie bij afkoop netto-

lijfrente/nettopensioen box 3 

IB: Mogelijkheid opname 

derdepijlerpensioen bij 

arbeidsongeschiktheid voor 

zzp’ers zonder 

verschuldigdheid 

revisierente 

Tenaamstellingsverplichting 

bij teruggave btw vervalt 

IB: Vrijstelling box 3 

nettopensioen 

 

BTW: Vervallen vereiste van 

‘geen winst beogen’ in btw-

vrijstelling ziekenhuizen 

Dividendbelasting valt per  

1 januari 2015 onder de 

belastingrente 

 

IB: hogere arbeidskorting, 

hoger afbouwpercentage 

algemene heffingskorting en 

kleine verhoging tarief 

eerste schijf 

IB/Vpb: Buitenlandse 

geldboeten niet meer 

aftrekbaar 
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