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In deze digitale decemberbrief is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 14 december 2017. Hoewel ten
aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en
onvolledigheden. Daarvoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Overige belastingen en toeslagen
1 Maximum uurprijzen kinderopvang 2018
In 2018 stijgen ook de maximale uurprijzen waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden gekregen. De maximale
uurprijs voor dagopvang wordt € 7,45 (in 2017: € 7,18), voor buitenschoolse opvang € 6,95 (in 2017: € 6,69) en
voor gastouderopvang € 5,91 (in 2017: € 5,75). Per kind kunt u maximaal 230 uur per maand
kinderopvangtoeslag krijgen. U vraagt de kinderopvangtoeslag aan voor de opvangkosten die zijn gemaakt vanaf
3 maanden vóór de datum van de aanvraag. Wordt u of uw partner in 2018 werkloos, dan behoudt u gedurende
zes maanden dezelfde aanspraak op kinderopvangtoeslag.

Let op
Gaat uw kind volgend jaar naar een peuterspeelzaal? Dan komt u ook voor de kinderopvangtoeslag in
aanmerking als u aan de voorwaarden voldoet. Vanaf 1 januari 2018 worden peuterspeelzalen namelijk ook
kinderdagverblijven.

2 Meer kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is in tegenstelling tot de kinderbijslag wel inkomensafhankelijk. U komt voor het
maximumbedrag in aanmerking als u een (gezamenlijk) inkomen heeft tot € 20.451. Daarboven neemt het
budget af, naarmate uw inkomen stijgt. Ook uw gezamenlijk vermogen is van belang. U mag op 1 januari 2018
niet meer vermogen hebben dan € 143.415. Heeft u geen toeslagpartner? In dat geval ligt de vermogensgrens bij
€ 113.415. Ook het aantal kinderen en de leeftijd van die kinderen is van invloed op de hoogte van het budget.
Het maximale bedrag voor het eerste kind wordt in 2018 verhoogd naar maximaal € 1.150 per jaar. Het bedrag
voor het tweede kind wordt gaat omhoog naar maximaal € 900 per jaar. Voor ieder volgend kind komt er per
kind € 295 bij. Zijn uw kinderen tussen de 12 en 15 jaar, dan wordt uw kindgebonden budget maximaal
verhoogd met € 236. Zijn uw kinderen 16 of 17 jaar? Het kindgebonden budget wordt dan maximaal verhoogd
met € 421.

Let op
Komt u in aanmerking voor het kindgebonden budget en bent u alleenstaand? In dat geval krijgt u vanaf volgend
jaar extra budget van maximaal € 3.101 per jaar.

3 Vermogenstoets zorgtoeslag gaat omhoog
Om voor de zorgtoeslag in aanmerking te komen, mag uw inkomen niet te hoog zijn. Heeft u geen
toeslagpartner? Uw inkomen mag dan niet hoger zijn dan € 28.720. Heeft u wel een toeslagpartner dan ligt de
inkomensgrens bij € 35.996 voor u samen. Daarnaast mag u ook niet te veel vermogen hebben. De
vermogenstoets voor de zorgtoeslag gaat per 1 januari 2018 omhoog naar € 83.415. Dat wil zeggen dat u
volgend jaar geen recht op zorgtoeslag meer heeft bij een vermogen dat meer bedraagt dan het heffingsvrije
vermogen (€ 30.000 per belastingplichtige) plus € 83.415. De vermogenstoets bedraagt nu € 82.752.
4 Tijdelijke verhoging kansspelbelasting
De kansspelbelasting wordt tijdelijk verhoogd van 29% naar 30,1%. Tijdelijk wil in dit verband zeggen
gedurende zes maanden vanaf het tijdstip waarop de Wet op de kansspelen op afstand in werking treedt. Dat zal
naar verwachting op 1 juli 2018 gebeuren. Het huidige tarief voor de kansspelbelasting kan dan per 1 januari
2019 weer terugkeren.
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