Steuerreform Österreich 2016
Door Karin Mollee
De Oostenrijkse belastinghervorming 2016 is samengesteld uit meerdere
onderdelen. Een overzicht.
Het eerste belastingtarief daalt van 36,5 procent naar 25 procent tot een
inkomen van 18.000 euro; dat was 25.000.
Tot 31.000 euro daalt het tarief ook: van 36,5 en 43,2 procent naar 35
procent. Daling van deze eerste twee tarieven komt vooral mensen met een
laag inkomen ten goede.
Tot op heden was sprake van drie belastingtarieven. Dat worden er straks
zes.
Het hoogste tarief gaat van 50
naar 55 procent. Inkomens
vanaf een miljoen euro gaan
meer belast worden.
De tabel hiernaast toont het
oude en het nieuwe
inkomstenbelastingmodel.

De tabel hieronder geeft aan wie van de belastinghervorming profiteert. In
de eerste kolom staan de bruto inkomens. De tweede kolom geeft
belastingverlichting in euro’s weer, de derde kolom de verlichting in
procenten.

Bij de aftrekposten worden het Arbeitnehmerabsetzbetrag en het
Verkehrsabsetzbetrag geïntegreerd. Beide afzetbedragen, die nu ook al
automatisch in de Lohn- resp. Gehaltsverrechnung worden meegenomen,
bedragen straks samen 400 euro; nu is dat bij elkaar 345 euro.
Voor de lage inkomens wordt de PendlerInnenzuschlag verhoogt. Het
Kinderfreibetrag wordt verhoogd van 220 euro naar 440 euro.

Werkne(e)m(st)ers die geen inkomensbelasting betalen krijgen straks 50
procent van hun Sozialversicherungsbeiträge - maximaal 400 euro per jaar
- terug. Gepensioneerden krijgen maximaal 110 euro terug.
Er worden ook dingen duurder; de cadeautjes moeten ergens van betaald
worden . . . De Umsatzsteuer (USt.), ook wel Mehrwertsteuer (MwSt.)
genoemd, op levende dieren, planten, diervoeder, zwembaden, musea,
dierentuinen en overnachtingen wordt verhoogd van 12 naar 13 procent.
Een grote wens, maar er komt geen miljonairsbelasting. In plaats daarvan
wordt de Kapitalertragssteuer (KeSt.) verhoogd van 25 naar 27,5 procent.
Uitzondering op deze verhoging zijn de renteopbrengsten uit spaargeld en
tegoeden op bankrekeningen. Ook de Immobilienertragsteuer gaat
omhoog: van 25 naar 30 procent.
Bij schenken en erven binnen de familie zal straks de Grunderwerbsteuer
op basis van marktwaarde (Verkehrswert) berekend worden. Nu wordt
gerekend met de veel gunstigere “dreifachen Einheitswert”. Echter, de
erfgenamen van klein onroerend goed springen er beter uit: waarschijnlijk
(!) wordt het tarief voor families verlaagd van 2 naar een 0,5 procent voor
vermogens onder 250.000 euro, voor vermogens tussen 250.000 en
400.000 euro wordt het tarief 2 procent en alles boven 400.000 euro zal in
de toekomst met 3,5 procent worden belast.
Geldigheid verkrijgt het nieuwe belastingmodel op 1 januari 2016. Anders
dan je zou denken, geldt het dus al voor alle hierboven genoemde, in 2015
gegenereerde onderdelen.

