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30%-regeling niet van toepassing op ontslagvergoeding
Op 25 januari jl. heeft de Hoge Raad beslist dat de grondslag voor de
30%-regeling beperkt is tot loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Uit
de wetsgeschiedenis van de totstandkoming van de 30%-regeling blijkt
namelijk dat geen rekening zou worden gehouden met
pensioenuitkeringen en gouden handdrukken. De 30%-regeling kan niet
worden toegepast op ontslaguitkeringen.
30%-regeling en eindheffing
Vanaf 1 januari 2008 is het mogelijk de eindheffingsregeling toe te
passen ter zake van de vergoeding van extraterritoriale kosten.
Voorwaarde is wel dat de forfaitaire 30%-vergoedingsregeling van
toepassing is. De eindheffing kunt u toepassen over de vergoedingen en
verstrekkingen voor extraterritoriale kosten – met uitzondering van
schoolgelden – voor zover deze meer bedragen dan 30% van de som
van het loon en de 30%-regeling tezamen.
Stamrechten en buitenlandse verzekeraars
Bij Besluit van 17 januari 2008 heeft de staatssecretaris van Financiën
goedgekeurd dat ook aangewezen buitenlandse lichamen kunnen
worden aangemerkt als toegelaten verzekeraar van stamrechten.
Spaarloon en banksparen
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Voor de opbouw van pensioen of de aflossing van de eigen
woningschuld is het vanaf 1 januari 2008 mogelijk om fiscaal vriendelijk
te banksparen. Gevolg is dat er alternatieven zijn voor de lijfrente- en
kapitaalverzekeringen voor de eigen woning.
Spaarloon kan – na aanpassing van het spaarloonreglement –
belastingvrij worden gedeblokkeerd door het spaargeld van de
spaarloonrekening over te laten maken naar een lijfrentespaarrekening,
het lijfrentebeleggingsrecht, de spaarrekening eigen woning en het
beleggingsrecht eigen woning.
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Directeur grootaandeelhouder en de Zorgverzekeringswet
De dga die niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen
betaalt vanaf 1 januari 5,1% inkomensafhankelijke bijdrage voor de
Zorgverzekeringswet. De wel verplicht verzekerde dga betaalt vanaf
begin dit jaar 7,2% aan inkomensafhankelijke bijdrage voor de
Zorgverzekeringswet.
De tijdelijke verlaging (in 2007) van het inkomstenbelastingtarief in box 2
(aanmerkelijk belang) is hiermee weer vervallen.
Directeur grootaandeelhouder en de ‘doorbetaald loonregeling’
Bij Besluit van 17 december 2007 heeft de staatssecretaris van
Financiën goedgekeurd dat ook in 2008 de zogenoemde
‘doorbetaaldloonregeling’ op dga’s van toepassing is. Hiermee kan de
dga die verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen de
premies hiervoor op het niveau van de werkmaatschappij betalen en in
de holdingvennootschap de verschuldigde loonbelasting, premie
volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet.
Let op dat hiermee de aftrekmogelijkheid van het werknemersgedeelte
van de WW-premie verloren gaat.

Courdid
employment tax consulting
Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam
T + 31.10.750.4530
F + 31.10.750.4533
www.courdid.com
info@courdid.com

Deze nieuwsbrief is een publicatie van Courdid en is bedoeld om algemene informatie te verstrekken aangaande ontwikkelingen
op het gebied van loonbelasting & sociale zekerheid. Deze nieuwsbrief kan niet worden beschouwd als een advies. Ondanks de
zorg die aan deze publicatie is besteed, aanvaardt Courdid geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit onvolkomenheden
in de tekst en/of weergave van deze nieuwsbrief.

