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S&o-afdrachtvermindering 
aantrekkelijker
De eerste schijf van de speur- en ontwik-
kelingsafdrachtvermindering (S&O-
afdrachtvermindering) wordt verlengd 
van € 200.000 naar € 250.000. Het tarief 
in de eerste schijf wordt verlaagd van 
38% naar 35%. Het beschikbare budget 
zal echter, als gevolg van overschrijding 
in 2012 wel worden verlaagd.

Het kabinet heeft verder twee technische 
maatregelen getroffen.

Jaaraanvraag mogelijk
Iedere S&O-inhoudingsplichtige krijgt 
de mogelijkheid om een S&O-verklaring 
voor een periode langer dan zes 
maanden, met een maximum van een 
geheel kalenderjaar, aan te vragen. 

Ruimere verrekeningsmogelijkheden 
De toegekende S&O-afdrachtvermin-
dering mag op grond van de thans 

geldende regelgeving alleen verrekend 
worden in de aangiftetijdvakken voor de 
loonheffingen die eindigen in de periode 
waarop de S&O-verklaring ziet. 

Voorgesteld wordt om toe te staan dat 
de S&O-afdrachtvermindering wordt 
verrekend in andere aangiftetijdvakken.

MILJOENENNOTA 2014
in compacte vorm

Perspectief op 
duurzaam herstel

Het kabinet zet opnieuw een belang-
rijke stap op weg naar duurzame 
economische groei. Onlosmakelijk 
daarmee verbonden is het werken 
aan solide overheidsfinanciën en een 
eerlijke inkomens-verdeling. Dat is 
de belangrijkste boodschap van de 
Miljoenennota 2014 die minister van 
Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft 
aangeboden aan de Tweede Kamer.

De arbeidskorting gaat omhoog en 
wordt meer afhankelijk van het inkomen 
gemaakt. Het maximum van de arbeids-
korting wordt in 2014 eveneens 
verhoogd. Voor de hogere inkomens 
wordt de arbeidskorting in drie stappen 
afgebouwd tot nihil, met als resultaat 
dat men in 2017 vanaf een inkomen van 
ongeveer € 110.000 geen recht meer 
heeft op arbeidskorting.

De maximale arbeidskorting gaat als 
gevolg van deze maatregelen in een 
periode van vier jaar met € 836 omhoog.
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De integratieheffing is een correctie op 
de btw-heffing bij zelfvervaardiging van 
goederen. 

Met de integratieheffing bent u per 
saldo alsnog btw verschuldigd over 
zelf vervaardigde producten, waarover 
nog geen btw gerekend werd. Het gaat 
hierbij bijvoorbeeld om de kosten voor 
de inzet van eigen personeel bij de 
vervaardiging van de woning, de waarde 
van de ingebrachte kavel grond waarop 
de woning wordt gebouwd of de waarde 
van een leeg kantoorpand dat wordt 
omgevormd tot nieuwe woningen. 

Investeren in asbestsanering
Bedrijven die investeren in milieu-
bedrijfsmiddelen kunnen in aan-
merking komen voor de milieu-
investeringsaftrek (MIA). Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij het saneren 
van asbest, al dan niet in combinatie 
met het plaatsen van zonnepanelen. 
Investering in woonhuizen of woon-
schepen is echter uitgezonderd van 
de investeringsaftrek. Het Belasting-
plan 2014 staat toe dat bedrijfsmatige 
verhuurders van woonruimte voor 
bijvoorbeeld het saneren van asbest, 
al dan niet in combinatie met het 
plaatsen van zonnepanelen, de MIA 
mogen toepassen.

Verhoging minimuminvesterings-
bedrag 
U komt bij kleine investeringen niet 
meer in aanmerking voor de energie-
investeringsaftrek (EIA), milieu-

investeringsaftrek (MIA) of willekeurige 
afschrijving op milieubedrijfsmiddelen 
(Vamil). Het minimumbedrag voor 
deze investeringsfaciliteiten wordt per 
1 januari 2014 namelijk verhoogd van 
€ 450 naar € 2500. Voor de klein-
schaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 
blijft een drempel gelden van € 450.

Horizonbepaling 
Aan de EIA, MIA en Vamil wordt 
een horizonbepaling gekoppeld. De 
invoering van een horizonbepaling 
houdt in dat na een termijn van circa 
vijf jaar op basis van een evaluatie 
besloten moet worden de regeling 
te continueren of te beëindigen. In 
het geval van de EIA, MIA en VAMIL 
betekent dit er vóór 1 januari 2019 
een evaluatie gereed moet zijn 
waaruit moet blijken of de regelingen 
per die datum doorgezet worden of 
komen te vervallen.

Per 1 januari 2014 mogen alle vermogens 
die onder de stamrechtvrijstelling vallen, 
in één keer worden uitgekeerd. De eis 
dat deze stamrechten in periodieke 
termijnen moeten worden uitgekeerd, 
komt dus te vervallen. Hierbij is niet van 
belang of het stamrecht in een stam-
recht-bv of bij een bank, beleggings-
instelling of verzekeraar is ondergebracht.

Voordelige heffing
Indien het vermogen volledig wordt 
uitgekeerd in 2014 wordt slechts over 
80% van het totale bedrag inkomsten-
belasting geheven.

Let op!
Deze maatregel is niet verplicht, de 
overheid biedt alleen de mogelijkheid. 

Stamrechtvrijstelling voor nieuwe 
stamrechten afgeschaft
Per 1 januari 2014 wordt de stamrecht-
vrijstelling voor nieuwe stamrechten 
afgeschaft. Dit houdt in dat nieuwe 
ontslagvergoedingen in de heffing 
worden betrokken, tegen het reguliere 
tarief in de inkomstenbelasting. Om 
de belastingdruk te matigen kunt u wel 
gebruikmaken van de middelingsregeling.

Met ingang van 1 januari 2014 gaan 
de accijnstarieven voor alle alcohol-
houdende producten en diesel en 
LPG omhoog. De in het regeerakkoord 
opgenomen verhoging van de accijns 
voor tabaksproducten per 1 maart 2014 
wordt uitgesteld tot 1 januari 2015.
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De afdrachtvermindering onderwijs 
wordt met ingang van 1 januari 2014 
afgeschaft en vervangen door een 
subsidieregeling. Deze regeling zal 
vallen onder het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
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De heffing van 16% over het loon van 
een werknemer voor zover dat loon een 
bedrag van € 150.000 overstijgt, zal ook 
in 2014 gaan gelden. Werkgevers zullen 
dus ook in 2014 de eindheffing moeten 
afdragen over het hoge loon dat in 2013 
is genoten.

In de Successiewet 1956 is een 
eenmalig verhoogde vrijstelling 
van € 51.407 opgenomen voor 
schenkingen door ouders aan 
kinderen tussen 18 en 40 jaar, mits 
de schenking verband houdt met de 
verwerving of verbouwing van een 
eigen woning, de afkoop van rechten 
van erfpacht, opstal of beklemming 
met betrekking tot die woning dan 
wel voor de aflossing van de eigen-
woningschuld van het kind. Voor de 

periode van 1 oktober 2013 tot 
1 januari 2015 wordt het bedrag van 
de vrijstelling verhoogd tot € 100.000 
en de beperking tot schenkingen aan 
kinderen tussen 18 en 40 jaar is in 
deze periode niet van toepassing.
Tevens wordt de vrijstelling met 
ingang van 1 oktober 2013 zodanig 
permanent verruimd dat ook een 
schenking die is bestemd voor de 
aflossing van een restschuld onder de 
faciliteit wordt gebracht.

De algemene heffingskorting wordt met 
ingang van 1 januari 2014 verhoogd en 
inkomensafhankelijk afgebouwd. Voor 
de praktijk betekent dit, dat in 2014 de 
algemene heffingskorting voor inko-
mens vanaf het begin van de tweede 
tariefschijf in de inkomstenbelasting 
tot het einde van de derde tariefschijf 
wordt afgebouwd. Voor 2015 en verder 
vervalt de bovengrens van de afbouw. 
Deze maatregel wordt in de jaren 2014 
tot en met 2016 gefaseerd ingevoerd, 
waarbij in 2014 een afbouw van 2% 
geldt oplopend tot 3,05% vanaf 2016. 
Het basisbedrag van de algemene hef-
fingskorting wordt als gevolg van deze 
maatregelen in een periode van vier jaar 
verder verhoogd met € 157 in totaal.

De tarieven van de loon- en inkomsten-
belasting blijven in 2014 ongewijzigd. 
In 2015 wordt het tarief van de eerste 
schijf met 0,29% verlaagd, en in 2016 
volgt een verlaging van 0,06%. De 
inflatiecorrectie in de loon- en inkomsten-
belasting blijft in 2014 achterwege.

Motorrijtuigen van 40 jaar of ouder
Rijdt u in een zogenaamde oldtimer? 
Dan zou u mogelijk vanaf 1 januari 2014 
vrijgesteld zijn van motorrijtuigenbelas-
ting (MRB). Voorwaarde is wel dat uw 
motorrijtuig 40 jaar of ouder is.

Overgangsregeling
Voor personen- en bestelauto’s, rijdend 
op benzine, motorrijwielen, bussen en 
vrachtauto’s die op 1 januari 2014, 26 jaar 
of ouder zijn maar nog geen 40 jaar geldt 
een overgangsregeling. Deze voertuigen 
komen in aanmerking voor een kwarttarief 
in de MRB over het gehele kalenderjaar 
met een maximum van € 120. Voorwaarde 
is wel dat er in de maanden januari, 
februari en december niet van de 
openbare weg gebruik wordt gemaakt.
De Belastingdienst zal jaarlijks in het 
vierde kwartaal de houder van een in 
aanmerking komend voertuig benaderen 
met de vraag of hij vóór 1 januari van 
het komend kalenderjaar kiest voor de 
overgangsregeling. Indien de houder 
vervolgens vóór aanvang van het kalen-
derjaar het begunstigde tarief met een 
maximum van € 120 onder vermelding 
van het betalingskenmerk voldoet, geldt 
voor hem het begunstigde tarief. 

Let op!
Personen- en bestelauto’s op diesel 
of LPG van 26 jaar en ouder maar die 
nog geen 40 jaar oud zijn komen niet in 
aanmerking voor de overgangsregeling.
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De ondernemersfaciliteiten zullen met 
ingang van 2015 worden versoberd met 
€ 300 miljoen. Dit wordt gedaan door de 
zelfstandigenaftrek te beperken.
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Op dit moment bedraagt de belasting-
rente 3% voor alle belastingen en is 
deze gekoppeld aan de wettelijke 
rente voor consumenten. Dit gaat 
veranderen.

Voor het vaststellen van het percentage 
belasting- en invorderingsrente geldt 
in beginsel dat wordt aangesloten bij 
de wettelijke rente voor consumenten. 
Per 1 januari 2014 wordt hiervoor een 
ondergrens van 4% geïntroduceerd. 
Dit percentage geldt voor de volgende 
belastingen: de inkomstenbelasting, 
de erfbelasting, de loonbelasting, de 
omzetbelasting, de overdrachtsbelas-
ting, de belasting van personenauto’s 
en motorrijwielen, de accijns, de ver-
bruiksbelasting van alcoholvrije dranken 
en de in de wet belastingen op milieu-

grondslag genoemde belastingen.

Vennootschapsbelasting
Het belastingrentepercentage voor 
de vennootschapsbelasting vindt 
aansluiting bij de wettelijke rente 
voor handelstransacties, met dien 
verstande dat hierbij een ondergrens 
van 8% wordt ingevoerd. 

Let op!
Formeel gezien zullen de wijzigingen 
per 1 januari 2014 in werking treden. 
Maar om nadelige effecten te voorko-
men zullen de gewijzigde rentepercen-
tages effectief pas vanaf 1 april 2014 
gehanteerd worden. Voor zover een 
renteperiode is gelegen voor 1 april 
2014 wordt aangesloten bij de huidige 
wettelijke rente voor consumenten.

De huidige regeling op grond waarvan 
buitenlandse belastingplichtigen kunnen 
kiezen om voor de inkomstenbelasting 
behandeld te worden als een binnen-
landse belastingplichtige is toe aan 
herziening.

Vanaf 1 januari 2015 kunt u niet meer 
kiezen voor behandeling als binnenlandse 
belastingplichtige. Kwalificerende buiten-
landse belastingplichtigen hebben wel 
recht op dezelfde aftrekposten en heffings-
kortingen als binnenlandse belasting-

plichtigen. Kwalificerende buitenlandse 
belastingplichtigen zijn in ieder geval 
inwoners van EUlidstaten, de Europese 
Economische Ruimte (EER), Zwitserland 
of de BES-eilanden die 90% of meer van 
hun inkomen in Nederland verdienen.

diverSen

wijziging percentage belasting- en 
invorderingsrente

diverSen

keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen

De Research en Development Aftrek 
(RDA) is in 2012 geïntroduceerd. Vanaf 
2014 was toen structureel in een budget 
van € 500 miljoen voorzien. In het 
Belastingplan 2014 wordt voorgesteld 
dit budget te korten met € 138 miljoen. 
Voorts wordt € 60 miljoen budget van 
de RDA structureel naar het budget 
van de S&O-afdrachtvermindering 
overgeheveld. Daarmee resteert in 2014 
een RDA-budget van € 302 miljoen. 

RDA-percentage omhoog
Met het beperkte budget in 2014 bestaat 
ruimte voor een voorlopig percentage 
van de RDA van circa 60% (ten opzichte 
van 54% in 2013). Eind 2013 wordt het 
RDA-percentage definitief vastgesteld.
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