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Op 19 decemer 2017 heeft de erte Kamer ingetemd met het
elatingplan 2018. Het miniterie van Financiën heeft een
circulaire gepuliceerd met daarin een overzicht van de
elangrijkte elatingwijzigingen per 1 januari 2018.
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Het gaat om wijzigingen op het geied van de inkomtenelating,
loonelating, chenk- en erfelating, elatingen op
milieugrondlag, autoelatingen, vennootchapelating, tw en
accijn.
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» Download de circulaire
Ondertaand een door het miniterie gepuliceerd overzicht van een
aantal van de wijzigingen:
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Heffingvrij vermogen en ox 3
paarder en elegger gaan het komende jaar minder elating
etalen. Allereert wordt met ingang van volgend jaar het
heffingvrije vermogen in ox 3 verhoogd van 25.000 euro naar
30.000 euro. Voor ficale partner geldt een gezamenlijk heffingvrij
vermogen van 60.000 euro, dit wa 50.000 euro.
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Ook wordt meer rekening gehouden met de huidige lage paarrente.
De heffing in ox 3 zal met ingang van komend jaar dichter
aanluiten ij de gemiddelde werkelijke rendement. Voor het
komende elatingjaar 2018 wordt daarij uitgegaan van de
gemiddelde paarrente van juli 2016 t/m juni 2017.

Pleegkind en ouder niet langer verplicht
tot ficaal partnerchap
Voor pleegkinderen en hun verzorgende ouder kan het financieel
onguntig zijn om elkaar ficale partner te worden al het pleegkind
18 jaar oud wordt. In ommige gevallen krijgen ze hierdoor
ijvooreeld minder toelagen. Daarom kunnen pleegkinderen en
hun verzorgende ouder vanaf 1 januari 2018 aan de elatingdient
vragen om het ficaal partnerchap te veranderen.
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Ouderenkorting
De koopkracht van gepenioneerden wordt in 2018 verterkt door
een verhoging van de ouderenkorting. Al u de AOW-leeftijd heeft
ereikt, kunt u onder epaalde voorwaarden in aanmerking komen
voor de ouderenkorting, een korting ij uw elatingaangifte. Uw
inkomen moet daarvoor onder een epaalde gren liggen. In 2018
wordt het edrag van de ouderenkorting na indexatie met € 115
verhoogd waardoor deze € 1.418 zal edragen.

Toelagen 10%-regeling
Al uw ex-partner na het vertrek aanzienlijk meer gaat verdienen,
kan dat nadelige gevolgen heen voor de hoogte van uw toelagen.
De elatingdient erekent het recht op toelag namelijk aan de
hand van uw eide jaarinkomen over een heel jaar. Ook al uw
partner halverwege het jaar vertrekt. Om die gevolgen te voorkomen,
kunt u vanaf 1 januari 2018 in epaalde gevallen geruik maken van
de zogenoemde 10%-regeling. Om in aanmerking te komen voor
deze regeling, moet het jaarinkomen van de ex-partner minimaal 10
procent hoger zijn geworden. U kunt ij de elatingdient een
verzoek indienen om de regeling toe te paen.

Verhoging taakaccijn
igaretten, rooktaak en igaren worden duurder vanaf 1 april 2018.
Zo wordt een pakje van 20 igaretten 18 cent duurder (accijn+tw)
en een pakje hag van 40 gram wordt 36 cent duurder (accijn + tw).

tw-tarief voor geneemiddelen
r komt een eenduidige en heldere definitie voor geneemiddelen
die onder het verlaagde tw-tarief van 6% vallen. Onder het
verlaagde tw-tarief vallen alleen producten, waarvoor een
(parallel)handelvergunning al geneemiddel of homeopathich
geneemiddel i afgegeven of die daar expliciet van zijn vrijgeteld.
Producten die niet al geneemiddel zijn erkend, vallen onder het
tandaard tw-tarief van 21%. Denk hierij aan tandpata, hampoo
en zonnerandmiddelen.

Wet afchaffing van de twlandouwregeling
Voor landouwer, veehouder, tuinouwer en oouwer gaan
met ingang van 1 januari 2018 de normale tw-regel gelden. Dat
etekent dat zij een tw-adminitratie moeten gaan ijhouden en
periodiek aangifte moeten gaan doen. Ook heen zij trak recht op
tw-aftrek. De maatregel i in eptemer 2016 door het miniterie
van conomiche Zaken al aangekondigd, zodat de etrokken
ondernemer zich heen kunnen voorereiden.
ron: Miniterie van Financiën
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internetgiganten'
Grote internetedrijven moeten 3 procent
omzetelating gaan etalen in het U-land waar
hun geruiker zitten. 
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50PLU wil teun voor
referendum 'aflooete'
50PLU i getart met het verzamelen van
handtekeningen voor een raadgevend referendum
over de afchaffing van de wet-Hillen. 
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elatingvoordeel
hpotheekafloer verdwijnt
en elatingvoordeel voor woningezitter die
hun hpotheek (ijna) heen afgelot, gaat
geleidelijk verdwijnen. 
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Wet-Hillen weg ondank fel
verzet oppoitie
en elatingvoordeel voor woningezitter die
hun hpotheek (ijna) heen afgelot, gaat
geleidelijk verdwijnen. De Tweede Kamer heeft
donderdagmiddag met 87 tegen 56 temmen
eloten de wet-Hillen af te chaffen, ondank
fanatieke pogingen van oppoitiepartijen met
urenlange deatten de temming te verhinderen.
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Prinjedagpecial 2017
Welke voortellen evat het pakket elatingplan
2018? De Prinjedagpecial 2017, opgeteld in
opdracht van de NA, iedt een handzaam
overzicht van de aangekondigde maatregelen. 
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