
 
De deelnemingsvrijstelling is vanaf 2016 

niet van toepassing op betalingen die bij de 
deelneming aftrekbaar zijn voor de 

winstbelasting.  
 

 
 

 Wet tegemoetkomingen 
loondomein vervangt en 
beperkt met ingang van 
2017 en 2018  verschillende 
premiekortingsregelingen 
voor werkgevers om mensen 
met een kwetsbare positie 
op de arbeidsmarkt in dienst 
te nemen.  
 

  

Automatische uitwisseling 
financiele gegevens over in 
het buitenland wonende 
rekeninghouders van start 
in 2016. 
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Betere waardebepalingen door horen van alle belanghebbenden bij WOZ-bezwaar. 

 

Fiscale voorstellen Prinsjesdag 2015  

  

Bij een grensoverschrijdende juridische fusie of splitsing 
wordt voorkomen dat een dividendbelastingclaim op 
bestaande buitenlandse winstreserves ontstaat.  
 

Aanscherping gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling doordat het aanwijzen 
van de vergoeding of verstrekking van een bepaalde omvang gebruikelijk moet zijn. 

 
 

Aansprakelijkheid aangescherpt bij handel 
in onder andere lichamen met 

herinvesteringsreserve.  
 

 
 

Bij afkoop lijfrente in de 
toekomst geen belasting 
meer betalen over een 
hoger bedrag dan de 

afkoopsom. 
 

 
 

 Vennootschapsbelasting wordt geheven 
over voordelen die bepaalde buitenlandse 
aandeelhouders behalen indien het belang 
wordt gehouden om belasting te ontgaan 

en er sprake is van een kunstmatige 
constructie.  

 



 
 
Kabinet stelt vereenvoudiging in de massaal 
bezwaarprocedure voor en stelt invoering 
voor van prejudiciële vragen aan de Hoge 
Raad in belastingzaken.  
  
 

Emigratielek voor dga’s wordt gedicht:  
10 jaar heffingslimiet wordt onbepaald 
90% grens voor post-emigratie uitkeringen 
afgeschaft. 
 

Vrijgestelde uitkeringen uit SEW en BEW 
verminderen straks uitkeringsvrijstellingen in 
box 1 en waardevrijstelling in box 3. 
 

 
Aanpassing vermogensrendementsheffing 
box 3: kleinere vermogens worden minder 

zwaar belast en grotere vermogens 
zwaarder.  
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Nederland 
implementeert de 
OESO country-by-
country reporting 
regels. 

  
Grondslag voor S&O-afdrachtvermindering wordt per 2016 uitgebreid met RDA-kosten 
(RDA komt te vervallen); reikwijdte kwalificerende activiteiten wordt enigszins ingeperkt 

maar plafond wordt afgeschaft. 
 

De Belastingdienst tijdig informeren als de 
hypotheek niet is afgesloten bij een 
professionele aanbieder wordt gemakkelijker. 
  

Schenkingsvrijstelling eigen woning in 
2017 terug naar € 100.000. 

  
Ook fiscale faciliteiten voor buitenlandse 
monumentenpanden en landgoederen. 

 

 
Vrijstelling voor 
uitkeringen in box 1: 
wijzigen van de 
begunstiging soms 
niet meer nodig. 

 

Eens box 3, dan nooit meer renteaftrek 
voor de eigenwoningschuld gaat niet meer 
op. 
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