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Hoe gaat 2015 er 
fiscaal uitzien? 

Allereerst de allerbeste wensen voor 
het nieuwe jaar! Wat kunt u in 2015 op 
fiscaal gebied zoal verwachten?

De aftrek van kosten voor levenson-
derhoud vervalt in 2015. Dit betekent 
dat een ouder die kinderalimentatie 
betaalt niet langer een vast bedrag op 
het inkomen in mindering kan brengen. 
Kortom, de afschaffing van deze 'kind-
regelingen' heeft financieel nadelige 
gevolgen voor de (voorlopige) aanslag 
inkomstenbelasting 2015.

De alleenstaande ouderkorting en de 
ouderschapsverlofkorting verdwijnen. 
Deze kortingen kwamen voorheen op 
de verschuldigde inkomstenbelasting 
in mindering. Alleenstaande ouders 
worden vanaf 2015 via het kindge-
bonden budget gecompenseerd. Dit 
bedrag kan oplopen tot maximaal 3050 
euro extra. 

Na jaren respijt gaat de werkkos-
tenregeling in 2015 verplicht in. Een 
werkgever kan per jaar maximaal 1,2% 
van het totale fiscale loon besteden 
voor vergoedingen en verstrekking aan 
zijn werknemers. Over het meerdere 
is een eindheffing verschuldigd van 
80%. Bepaalde zaken kunnen onbelast 
vergoed of verstrekt blijven op grond 
van gerichte vrijstellingen of nihilwaar-
deringen.

Een aantal regels die te maken hebben 
met de eigen woning veranderen. Het 

maximale percentage waartegen de 
hypotheekrente in aftrek kan worden 
gebracht daalde in 2014 van 52% tot 
51,5%. In 2015 zet deze daling verder 
door tot 51%. De periode van aftrek 
van rente over restschulden (ontstaan 
tussen 29 oktober 2012 en 31 decem-
ber 2017) is verlengd van 10 naar 15 
jaar. Het btw-tarief op arbeidsloon 
voor renovatie of verbouwing van 
bestaande woningen blijft in 2015 6%. 
Personen met dubbele woonlasten 
kunnen de hypotheekrenteaftrek van 
de leegstaande woning  wederom 3 
jaar toepassen. Ook de herleving van 

de hypotheekrenteaftrek na een peri-
ode van tijdelijke verhuur blijft in 2015 
bestaan.

De AOW-leeftijd gaat met 1 maand 
omhoog.  Dit betekent dat de eerste 
AOW-uitkering wordt ontvangen bij 65 
jaar en 3 maanden.

Ook in 2015 kan het gehele levens-
looptegoed ineens worden opgeno-
men. Van het tegoed dat op 31 decem-
ber 2013 in de levensloopspaarpot zat, 
kan 20% onbelast worden uitbetaald. 
Het meerdere is volledig belast. 
Voor auto's van de zaak gaan voor de 
bepaling van de bijtelling bijgestelde 
CO2-grenzen gelden. Voor 2016 staan 
belangrijke wijzigingen op autogebied 
gepland. 

In 2015 eindigen er ook een aantal 
maatregelen. De tijdelijk verruimde 
schenkingsvrijstelling van 100.000 euro 
voor de eigen woning vervalt. Voor de 
directeur grootaandeelhouder die zich 
in 2015 dividend laat uitkeren geldt 
weer het normale tarief van 25%.  

Een gezond en goed fiscaal jaar 
gewenst! n
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