
 

 

 

Belastingplan 2014                  september 2013 
 

Naar aanleiding van de Troonrede van 17 september en de aangeboden 
Miljoenennota, hebben wij de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2014 
en de overige voorgenomen maatregelen op het gebied van de loonheffingen 
beknopt op een rij gezet. Er kunnen zich nog wijzigingen voordoen naar aanleiding 
van de parlementaire behandeling. 
 

 
Stamrechtvrijstelling 
 
Afschaffing stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014 
Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk gebruik te maken van de 
stamrechtvrijstelling. 
 
Stimulans opname bestaande stamrechtkapitalen  
Werknemers die voor 1 januari 2014 hun ontslagvergoeding al hebben aangewend 
voor een stamrechtproduct (via afstorting in een eigen vennootschap, bij een 
verzekeringsmaatschappij of via banksparen) kunnen in 2014 hun 
stamrechtkapitaal fiscaal vriendelijk opnemen (dit is niet verplicht). Indien 
werknemers hun stamrechttegoed in één keer laten uitkeren, betalen zij over 80% 
van dit tegoed loonbelasting. Voordeel is dat op deze wijze 20% onbelast vrijvalt. 
Keerzijde is echter dat de belastingheffing in de tijd naar voren wordt gehaald.  
 

 
Crisisheffing 
 
De crisisheffing die in 2013 in eerste instantie eenmalig werd geïntroduceerd, is in 
het Belastingplan 2014 eenmalig verlengd. De werkgever betaalt daarmee ook in 
2014 16% extra loonbelasting over het loon van een werknemer dat uitstijgt boven 
de € 150.000. 
 

 
Inkomensafhankelijk bijdrage Zorgverzekeringswet 
 
De buitenlandse premie die een werkgever betaalt of vergoedt die vergelijkbaar is 
met de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, is niet belast met 
loonbelasting. 
 

 



 

Afdrachtvermindering onderwijs 
 
De afdrachtvermindering onderwijs komt per 1 januari 2014 te vervallen. Daarvoor 
in de plaats kan de werkgever die aan bepaalde voorwaarden voldoet in 
aanmerking komen voor een subsidie. 
 

 
Heffingskorting 
 
Algemene heffingskorting 
De algemene heffingskorting (maximaal € 2.100) wordt vanaf 2014 afhankelijk van 
het inkomen. Deze heffingskorting wordt afgebouwd binnen de tweede en derde 
belastingschijf waarmee deze in 2015 volledig is afgebouwd in de vierde 
belastingschijf. 
 
Arbeidskorting 
De arbeidskorting stijgt in 2014 met € 375: op deze wijze zal werken meer beloond 
worden. Voor de hoogste inkomens zal de arbeidskorting van maximaal € 2.097 in 
de komende 3 jaar worden afgebouwd naar nul. 
 

 
Herziening keuzeregime buitenlands belastingplichtigen 
 
Vanaf 1 januari 2015 hoeven buitenlands belastingplichtigen niet meer te opteren 
voor binnenlandse belastingplicht om aftrekposten en heffingskortingen waar 
binnenlands belastingplichtigen ook recht op hebben, te kunnen effectueren. Als 
een buitenlands belastingplichtige dan namelijk (nagenoeg) zijn gehele inkomen 
(minimaal 90%) in Nederland verdient, heeft hij in principe recht op dezelfde 
aftrekposten / heffingskortingen als een binnenlands belastingplichtige. 
 

 
Loonbelasting cijfers 2014 
 
In de bijlage tref je een overzicht aan van de belangrijkste voorgenomen 
cijfermatige wijzigingen op het gebied van de loonheffingen voor 2014. 
 
De cijfers zijn nog niet definitief. Wij verwijzen naar onze website 
www.courdid.com/publicaties waar wij je op de hoogte houden van de definitieve 
cijfers. Je treft de cijfers aan onder het kopje “diversen”. 
 

 
Vragen ? 

Bel ons gerust als je nog vragen hebt. 

Hartelijke groeten, 

http://www.courdid.com/assets/download/diversen/Loonbelasting%20cijfers%202013.pdf
http://www.courdid.com/
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