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Aanpassing RB Eindejaarstips door aangenomen
amendementen
Medio november (https://www.rb-plaza.nl/nieuws/bericht/1080/rb-special-eindejaarstips-enaandachtspunten-2017) hebben we de RB-special Eindejaarstips 2017 met u gedeeld. Bij de behandeling
van het Pakket Belastingplan 2018 zijn enkele amendementen aangenomen die gevolgen hebben voor een
aantal tips en aandachtspunten in dit document. Daarom bieden wij u hierbij een nieuwe versie
(https://www.rb-plaza.nl/storage/app/media/Downloads/RB-Special%20-%20Eindejaarstips%202017.pdf)
van de RB-special Eindejaarstips 2017 aan.
Inhoudelijk zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
Tip 3.27 Stem uw giften aan ANBI’s af
De passage ´Deze verhoging van de aftrek geldt alleen nog in 2018´ is verwijderd.
Voorgesteld was om de multiplier met nog één jaar te verlengen in 2018. De multiplier heeft als gevolg van
een aangenomen amendement echter een structureel karakter gekregen.
Tip 3.30 Huwelijksvoorwaarden vergeten? Maak deze alsnog op
De passage ´In de plannen die het kabinet op Prinsjesdag 2017 heeft gepubliceerd, zijn ook plannen opgenomen
over het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden. Als die plannen per 1 januari 2018 worden aangenomen,
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dan vervalt voormelde goedkeuring mogelijk.´ is verwijderd.
De voorgestelde wijzigingen in het kader van schenking en erfrechtelijke verkrijging, in verband met het
aangaan van een huwelijk of samenlevingscontract, worden niet ingevoerd.
Tip 3.34 Aangaan/wijzigen huwelijksvoorwaarden: schenking?
Deze tip is in zijn geheel verwijderd. Ook in dit geval omdat de voorgestelde wijzigingen in het kader van
schenking en erfrechtelijke verkrijging, in verband met het aangaan van een huwelijk of
samenlevingscontract, niet worden ingevoerd.
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