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Prinsjesdag 2008
Bijtelling auto van de zaak
In beginsel bedraagt de bijtelling voor de werknemer die op
jaarbasis meer dan 500 kilometer privé rijdt met zijn auto van de
zaak, ten minste 25%.
De bijtelling bedraagt 20% bij:
- een niet-dieselauto met een CO2-uitstoot tussen 111 en
140 gram per kilometer;
- een dieselauto met een CO2-uitstoot tussen 96 en 116
gram per kilometer.
De bijtelling bedraagt 14% bij
- een niet-dieselauto met een CO2-uitstoot van maximaal
110 gram per kilometer;
- een dieselauto met een CO2-uitstoot van maximaal 95
gram per kilometer.
VAR
In de volgende situaties worden VAR-beschikkingen automatisch
verstrekt:
- de belastingplichtige heeft 3 achtereenvolgende
kalenderjaren een verzoek voor een VAR-beschikking
ingediend voor dezelfde werkzaamheden;
- de drie verzoeken hebben tot dezelfde soort VARbeschikking geleid en;
- de afgegeven beschikkingen zijn daarna niet meer
herzien.
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Inhouding loonbelasting op afkoopsommen
Vanaf 1 januari 2009 zijn ook afkoopsommen van lijfrenten en van
bepaalde andere periodieke uitkeringen ter zake van ziekte,
invaliditeit of ongeval, onderworpen aan de inhouding van
loonbelasting.
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DGA en de loonheffing
Per 1 januari 2009 wordt de DGA niet uit de loonheffing gehaald.
Er wordt gestreefd om per 2010 tot een vereenvoudigde
loonaangifte voor de DGA te komen, de maandaangiften met
ongewijzigde gegevens eerder in te dienen en een eenvoudiger
betalingssysteem in te voeren. De vereiste beschikking voor de
doorbetaaldloonregeling zal voor de DGA worden afgeschaft.
Afschaffing correctieberichten over het lopende jaar
Correctieberichten die betrekking hebben op een tijdvak in een
lopend jaar, worden per 1 januari 2010 afgeschaft. Fouten in een
aangifte loonheffingen moeten dan worden hersteld in de
eerstvolgende aangifte met betrekking tot dat jaar.
Correctieverplichtingen over verstreken kalenderjaren blijven
bestaan.
Loon in / loon over methode
Ook voor het volledige jaar 2009 mag de inhoudingsplichtige
binnen het kalenderjaar loonbetalingen toerekenen aan de
verstreken loontijdvakken waarop zij betrekking hadden. Vanaf
1 januari 2010 vervalt deze mogelijkheid.
Belastingvrije vergoeding EVC-procedure
Een procedure ter erkenning van verworven competenties
(EVC)stelt vast welke competenties iemand heeft opgedaan door
bijvoorbeeld werkervaring en resulteert in een ervaringscertificaat.
Voor de EVC-procedure bestond al de deblokkeringsmogelijkheid
van het spaarloon en de afdrachtvermindering. Vanaf 1 januari
2009 is het ook mogelijk een EVC-procedure belastingvrij te
vergoeden of te verstrekken.
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Voortzetting tijdelijke regeling uitvraag jaarloongegevens
Ook in 2009 blijft het mogelijk jaarloongegevens (2008) in
bijzondere gevallen bij werkgevers uit te vragen. Deze tijdelijke
regeling komt eind 2011 te vervallen.
Fiscale behandeling WGA-lasten
In tegenstelling tot een uitspraak van de Rechtbank Haarlem
waarin is bepaald dat de verhaalde WGA-premie aftrekbaar is als
negatief loon, wordt vanaf 2009 vastgelegd dat de WGA-lasten
die de werkgever op de werknemer verhaalt, niet op het loon in
mindering mogen worden gebracht.
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WW-premie
Het werknemersgedeelte van de WW-premie wordt vanaf januari
2009 afgeschaft. Het werkgeversgedeelte wordt verlaagd.
Eerste Dags Melding
Op termijn zal de EDM worden afgeschaft, waarbij wel geldt dat
de inspecteur de bevoegdheid zal krijgen om bij bijzondere
risico’s op fraude of illegale tewerkstelling een vijfjarige EDMverplichting op te leggen.
Uitbreiding afdrachtvermindering Speur- en
Ontwikkelingswerk
De definitie hiervan zal worden verruimd, waarbij ook ICTinnovatie onder deze afdrachtvermindering zal komen te vallen.
Uitbreiding fictieve onderworpenheid van in nietverdragsland werkzame werknemers
Ook voor werknemers die werkzaam zijn in een land waarmee
Nederland geen belastingverdrag heeft afgesloten en die in dienst
zijn van een in een ander EU-land gevestigde werkgever, ontstaat
de mogelijkheid om - indien de werknemer ten minste 3
aangesloten maanden in het desbetreffende land heeft gewerkt –
een beroep te doen op het Besluit voorkoming dubbele belasting
2001.
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