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opvallend, omdat vanuit EU-perspectief
belemmeringen in grensoverschrijdend
betaalverkeer zo veel mogelijk moeten
worden vermeden en daar passen
bronheffingen niet zo goed bij. Vandaar dat
de EU in vroegere jaren ook op de lijn zat
dergelijke belastingen zoveel mogelijk te
voorkomen. Met name onder invloed van de
strijd tegen het ontwijken van belastingen is
hier dus een omslag in het denken zichtbaar.

Opgetrokken kruitdampen
Ik kan er niet omheen: de dividendbelasting.
De kogel is inmiddels al weer geruime tijd
geleden door de kerk maar het heeft de
gemoederen in Nederland de afgelopen
maanden stevig beziggehouden. Het is van
zo ongeveer de minst bekende belasting
de meest bekende en in elk geval de meest
besproken belasting geworden. Inhoudelijk
is het denk ik goed dat de heffing overeind
is gebleven. De heffing vervult in zekere zin
ook een anti-ontgaansrol: als het dividend
aan een aandeelhouder in een laag- of niet
belastend land wordt betaald dan wordt
door een dergelijke heffing in elk geval een
minimum aan dividendbelasting geheven
in de bronstaat. Om die reden is het ook
zinvol om een heffing op uitgekeerde
rente en royalties te heffen. Dat is ook een
voornemen in het Regeerakkoord, zij het
alleen beperkt tot misbruiksituaties. Hoe
die heffing er precies uit gaat zien is nog niet
duidelijk. Voornemen is dat deze heffing in
2021 in werking treedt. Deze ontwikkeling
van heffingen bij de bron is overigens
in breder internationaal verband aan
populariteit aan het winnen. Dat is best

In de discussie rondom de afschaffing van
de dividendbelasting is een punt nogal
ondergeschoven gebleven. Bij het Hof van
Justitie (HvJ) is namelijk een zaak aanhangig
die Nederland een groot budgettair nadeel
kan opleveren. Kort gezegd, komt het erop
neer dat een groot aantal buitenlandse
beleggingsinstellingen van Nederland
dividendbelasting terugvraagt, omdat
in Nederland beleggingsinstellingen
geen dividendbelasting verschuldigd zijn
over door hen ontvangen dividenden
en deze buitenlandse instellingen wel
dividendbelasting verschuldigd zijn
over door hen uit Nederland ontvangen
dividenden. Recent is een vergelijkbare
zaak aan de orde geweest voor het Deense
stelsel en die heeft Denemarken verloren.
De kans is vrij groot dat Nederland haar
zaak ook verliest. Het staat wel vast dat
het daarbij om miljarden euro’s gaat.
Als deze ontwikkeling zich daadwerkelijk
voordoet blijft er van de opbrengst van de
dividendbelasting niet veel meer over. Dat
zou betekenen dat aan de dividendbelasting
niet veel betekenis meer toekomt.
Wellicht dat de belasting dan alsnog wordt
afgeschaft. We houden u op de hoogte.
Dan het Belastingplan. Ten opzichte van het
Regeerakkoord zit er weinig verrassends in.
Zeker niet op de belangrijkste onderwerpen.
Wat betreft de vennootschapsbelasting
is uiteraard de tariefverlaging een goede
ontwikkeling. Wel moet bedacht worden

dat een groot deel van deze lastenverlaging
door het bedrijfsleven zelf wordt gedragen,
onder andere door het verminderen van
aftrekposten en de verzwaring van milieuen energiebelastingen. Per saldo is er
nauwelijks sprake van een drukverlaging
voor het bedrijfsleven. Dat geldt zeker ook
voor het midden- en kleinbedrijf dat er
relatief bekaaid af komt.
Dat geldt echter weer niet voor de burger.
Wij als burgers gaan er fiscaal gezamenlijk
stevig op vooruit, te weten circa € 6,5 mld.
Het nieuwe tweeschijventarief draagt
daar in belangrijke mate aan bij. Dat is
dus een goede ontwikkeling. Wel staat
daar natuurlijk de verhoging van het lage
btw-tarief tegenover. Die verhoging is een
tendens waarvan ik vermoed dat die zich
de komende jaren verder gaat ontwikkelen.
We zien dat ook in de landen om ons
heen: een verhoging van de heffingen
op consumptie en een verlaging van de
belastingdruk op arbeid. Economisch
is dat een goede ontwikkeling, omdat
belastingen op arbeid veel verstorender
zijn dan belastingen op consumptie. Hierbij
geldt wel weer een belangrijke beperking:
de grens met de buurlanden. De btwtarieven en accijnzen tussen grenslanden
mag niet te veel uiteenlopen want dat leidt
uiteraard ook tot allerlei verstoringen: het
grensshoppen. Maar als alle landen hun
consumptiebelastingen geleidelijk verhogen
zal dat effect wel mee vallen. We gaan het
zien. Voorlopig eerst maar eens kijken wat
de echte gevolgen zijn van het Belastingplan
2019. U treft aan het slot van dit nummer
van Taxtueel een compleet overzicht aan
van de wijzigingen in ons fiscale stelsel.
Veel leesplezier.

Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl
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Aanwijzing massaal
bezwaar box 3
De Bond voor Belastingbetalers heeft een
oproep gedaan bezwaar te maken tegen de
vermogensrendementsheffing over 2017. Dat heeft
geleid tot een besluit over massaal bezwaar.
Massaal bezwaar
Sinds 2003 is, voor die gevallen waarin
voorzien wordt dat veel belastingplichtigen
tegen hetzelfde fenomeen bezwaar zullen
gaan maken, in de wet de mogelijkheid
van een massaalbezwaarprocedure
opgenomen. Een dergelijke procedure levert
niet alleen praktische voordelen op, maar
ook de rechtseenheid is gediend door het
feit dat over een bepaalde vastomlijnde
vraag slechts éénmaal uitspraak op bezwaar
voor iedereen wordt gedaan.

dat – door een systeem van drie schijven
– varieert naar gelang de hoogte van het
vermogen. Volgens de staatssecretaris
was in verband daarmee een nieuw
aanwijzingsbesluit nodig, omdat de
formulering van de rechtsvraag in de oude
massaalbezwaarprocedure nog betrekking
zou hebben op het percentage van 4.

Sinds een groot aantal jaren is er discussie
over de vraag of de belastingheffing over
vermogen in box 3 in het algemeen niet te
hoog is nu deze uitgaat van een forfaitair
vastgesteld percentage van 4%, terwijl
de meeste spaarders dit rendement bij
lange na niet (meer) halen. Tot nu toe
hebben de rechters met betrekking tot
de vermogensrendementsheffing over de
afgelopen jaren overigens geoordeeld dat
deze vooralsnog door de beugel kan.

‘Is de vermogensrendementsheffing
in het belastingjaar 2017, uitgaande
van de forfaitaire elementen van het
stelsel, in onderlinge samenhang en
met inachtneming van het heffingsvrije
vermogen en het belastingtarief van 30%,
op regelniveau in strijd met:

Sinds 1 januari 2017 is de systematiek van
de vermogensrendementsheffing echter
gewijzigd in die zin, dat het percentage
van 4% over het gehele vermogen is
vervangen door een forfaitair rendement
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Nieuwe rechtsvraag
De rechtsvraag volgens de nieuwe
aanwijzing luidt als volgt:

1. artikel 1 van het Eerste Protocol bij het
Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, zonder dat
de schending van de ‘fair balance’
op het niveau van de individuele
belastingplichtige wordt beoordeeld; of
2. het discriminatieverbod van artikel
14 EVRM?’
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Bij het eerste punt gaat het om een verbod
op ontneming van eigendom, bij het tweede
punt om de vraag of sprake is van ongelijke
behandeling.
Nu sprake is van een nieuwe aanwijzing,
kan voor wat betreft de bezwaargrondslag
ook gebruik worden gemaakt van het per
1 januari 2016 in de wet geïntroduceerde
“gemengde bezwaarschrift”. Waar het
voorheen niet mogelijk was om mee te
doen in een massaalbezwaarprocedure en
tevens een individuele bezwaargrond aan
te voeren (of straffe van afwijzing van het
bezwaarschrift), is die ruimte er nu wel. De
(individuele) bezwaargronden die afwijken
van de in de aanwijzing geformuleerde,
afgekaderde rechtsvraag, worden
beantwoord met een individuele uitspraak
op bezwaar. Voor het overige (massale)
bezwaar blijft het bezwaarschrift in stand
en in die zin wordt het bezwaarschrift
dus als het ware gesplitst in een massaal
deel en een individueel deel. Dat houdt
overigens wel in dat voor een eventuele
vervolgprocedure na afwijzing van het
individuele bezwaar, de belastingplichtige
nog altijd (individueel) de gang naar de
rechter moet maken.
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Uit de brief blijkt dat reeds 24.000
bezwaarschriften tegen de belastingheffing
in box 3 over 2017 waren ingediend. De
verwachting is dat dat over 2018 niet
minder zal zijn. Wellicht als de heffing in
box 3 gaat aansluiten bij het daadwerkelijk
gerealiseerde rendement, zoals eerder
is voorgesteld, zal de storm op dit punt
luwen. Een dergelijke ontwikkeling is echter
voorlopig niet te verwachten.
P.J. van Gelderen RB
088 288 2745
pvangelderen@deloitte.nl
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Opgeofferd bedrag kan
negatief zijn
Bij de ontvoeging van een dochtermaatschappij uit de fiscale eenheid
dient het opgeofferd bedrag ten aanzien van de dochtermaatschappij
te worden vastgesteld. Het opgeofferd bedrag is van belang indien de
dochter mogelijk op een later tijdstip wordt geliquideerd. Rechtbank
Zeeland-West-Brabant concludeert dat het opgeofferd bedrag ook op
een negatieve waarde kan worden vastgesteld.
Het opgeofferd bedrag en de
fiscale eenheid
Voor een aandeelhouder-vennootschap
is de omvang van het opgeofferd bedrag
voor zijn deelneming van belang voor
een aantal regelingen in de wet op de
vennootschapsbelasting. De meest
in het oog springende daarvan is de
liquidatieverliesregeling. Bij liquidatie
van een dochtervennootschap die een
deelneming vormt, kort gezegd een belang
van minimaal 5%, mag de aandeelhouder
onder voorwaarden een verlies nemen,
ter grootte van het verschil tussen de
ontvangen liquidatie-uitkering en het voor
die deelneming opgeofferd bedrag.
Het opgeofferd bedrag voor de deelneming
wordt in beginsel vastgesteld op hetgeen
voor de aandelen in die deelneming is
betaald of op die aandelen is gestort of
beide. Indien een dochtermaatschappij
wordt gevoegd in een fiscale eenheid
voor de vennootschapsbelasting wordt
belasting geheven op het niveau van
de moedermaatschappij alsof er één
belastingplichtige is. De transacties
tussen de moedermaatschappij en
de dochtermaatschappij zijn vanuit
fiscaal oogpunt non-existent en ook de
deelnemingsrelatie is onzichtbaar. Op
het moment dat de fiscale eenheid ten
aanzien van een dochtermaatschappij
wordt verbroken, moet het opgeofferd
bedrag voor de deelneming (opnieuw)
worden vastgesteld.

Gevolgen ontvoeging
Het opgeofferd bedrag na ontvoeging wordt
gesteld op het fiscale eigen vermogen van
de dochtermaatschappij minus de fiscaal
toelaatbare reserves. Het fiscale eigen
vermogen van de dochtermaatschappij
is het voor de heffing van de
vennootschapsbelasting in aanmerking te
nemen eigen vermogen. De achterliggende
gedachte bij het opnieuw vaststellen van
het opgeofferd bedrag na ontvoeging uit
een fiscale eenheid is het voorkomen van
dubbele verliesneming; eenmaal binnen
de fiscale eenheid en eenmaal via de
liquidatieverliesregeling.
Negatief opgeofferd bedrag
In de hier aan de orde zijnde zaak betrof
het een ontvoeging uit de fiscale eenheid
van een dochtermaatschappij die op
dat moment een negatief fiscaal eigen
vermogen kende. De inspecteur was
voornemens een negatief opgeofferd
bedrag vast te stellen. De belastingplichtige
was van mening dat het opgeofferde
bedrag niet op een negatieve waarde kon
worden vastgesteld. De belastingplichtige
stelde dat een civielrechtelijke uitleg van de
begrippen die in de fiscale wettekst waren
opgenomen hiertoe zou leiden. Volgens
de rechtbank leidt de grammaticale uitleg
van de wettekst echter tot de conclusie dat
een negatief fiscaal eigen vermogen van
de dochtermaatschappij zal leiden tot een
negatief opgeofferd bedrag. Er zijn volgens
de rechtbank geen aanknopingspunten
die een andere interpretatie
zouden rechtvaardigen.

Dubbele verliesneming?
De bepalingen rondom het opgeofferd
bedrag en het liquidatieverlies ontberen
weliswaar in algemene zin een aantal
nuanceringen, waaronder het feit dat geen
rekening wordt gehouden of er al dan niet
daadwerkelijk verliesverrekening binnen
de fiscale eenheid heeft plaatsgevonden.
De rechtbank doet dit af met het argument
dat de wetgever een eenvoudige regeling
zonder verfijning heeft beoogd.
Gevolgen negatief opgeofferd bedrag
Wellicht ten overvloede zij opgemerkt
dat een negatief opgeofferd bedrag bij
ontbinding van de onderneming niet kan
leiden tot een ‘negatief liquidatieverlies’
dat tot de belastbare winst moet worden
gerekend. Veelal zal het dus niet uitmaken
of het opgeofferd bedrag op nihil of op een
negatief bedrag wordt gesteld. Wel is de
situatie denkbaar waarin na ontvoeging een
of meer kapitaalstortingen in de deelneming
plaatsvinden, gevolgd door uiteindelijk een
liquidatie. In dat geval beperkt het negatieve
opgeofferd bedrag de omvang van het
liquidatieverlies, omdat eerst het negatieve
bedrag ingelopen dient te worden voordat
een positief opgeofferd bedrag ontstaat.
Mr. X.F. Mous
088 288 2079
xmous@deloitte.nl
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Huuropbrengsten
tuinhuis onbelast
Rechtbank doet uitspraak inzake de
belastbaarheid van huuropbrengsten
van een tuinhuis. Een interessante
Airbnb kwestie.
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De casus
Belanghebbende heeft een eigen woning
waartoe ook een tuinhuis behoort. In
2015 heeft belanghebbende het tuinhuis
gedurende 21 dagen verhuurd aan
toeristen. In de aangifte heeft hij de
daaruit voortvloeiende huurinkomsten
niet opgegeven als inkomsten uit
eigen woning en het tuinhuis ook niet
gerekend tot de grondslag uit sparen
en beleggen. De inspecteur heeft een
navorderingsaanslag opgelegd waarbij 70%
van de huurinkomsten tot de inkomsten uit
eigen woning wordt gerekend. Tegen deze
navorderingsaanslag heeft belanghebbende
beroep ingesteld.
Volgens de eigen woningregeling in de
inkomstenbelasting wordt 70% van de
voordelen uit tijdelijke verhuur van een
eigen woning belast als inkomsten uit
eigen woning in box 1. De vraag in deze
procedure is echter of deze bepaling ook
van toepassing is indien een gedeelte
van de eigen woning wordt verhuurd
in plaats van de gehele eigen woning.
Volgens de rechtbank behoeven alleen
huuropbrengsten in aanmerking te
worden genomen in box 1 indien sprake
is van tijdelijke verhuur van de gehele
eigen woning. De rechtbank baseert haar
oordeel ten eerste op een grammaticale
interpretatie van de betreffende wettelijke
bepaling. Daarnaast stelt de rechtbank
dat de parlementaire toelichting en de
wetsgeschiedenis geen aanleiding geven tot
een andere uitleg.
Grammaticale interpretatie
De tekst van de betreffende regeling luidt
in essentie als volgt: Met betrekking tot de
eigen woning die tijdelijk ter beschikking
is gesteld aan derden wordt het … als
voordelen uit eigen woning in aanmerking
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te nemen bedrag vermeerderd met 70
percent van de voordelen ter zake van
het ter beschikking stellen. In de bepaling
ontbreken woorden zoals ‘gedeeltelijk’,
‘in zoverre’, ‘voor zover’ of vergelijkbare
woorden die een nuance aanbrengen. Het
wetsartikel kan hierdoor worden uitgelegd
als zijnde alleen van toepassing bij tijdelijke
verhuur van de gehele eigen woning.
Parlementaire toelichting
In de parlementaire toelichting is ten
aanzien van de tijdelijke verhuur onder
andere opgemerkt dat de regeling van
belang is voor woningen die normaliter
hoofdverblijf zijn maar bijvoorbeeld door
verblijf in het buitenland dan wel tijdens de
vakantie tijdelijk aan derden, zijn verhuurd.
Aangezien tijdelijke verhuur van een
gedeelte van de eigen woning hier niet aan
de orde is geweest, is de rechtbank blijkbaar
van mening dat de tijdelijke verhuurregeling
niet van toepassing is in die situatie.
Wetsgeschiedenis
De voorloper van de huidige regeling gold
tot 2001 en bepaalde dat voor zover een
woning ten gevolge van het tijdelijk ter
beschikking stellen van derden niet als
eigen woning kan worden aangemerkt de
inkomsten worden gesteld op drie kwart
van de opbrengst. Deze formulering zag
nadrukkelijk wel mede op tijdelijke verhuur
van een gedeelte van de eigen woning,
blijkens het gebruik van de woorden ‘voor
zover’. In de huidige regeling ontbreken
deze woorden, waarbij men ervan uit mag
gaan dat dit een bewuste keuze van de
wetgever is geweest. Voor de rechtbank is
dit voldoende om aan te nemen dat tijdelijke
verhuur van een gedeelte van de eigen
woning sinds 2001 niet meer is belast.

Rangorderegeling
Voor Rechtbank Noord-Holland staat
vast dat de voordelen uit de tijdelijke
verhuur van het tuinhuis niet zijn belast
als inkomsten uit eigen woning. Daarnaast
kunnen de voordelen uit de verhuur van
het tuinhuis door de rangorderegeling
niet tot de grondslag sparen en beleggen
horen (box 3). De woning wordt inclusief
het tuinhuis immers als eigen woning in
aanmerking genomen als bestanddeel van
het belastbaar inkomen uit werk en woning
(box 1). De omstandigheid dat ter zake van
de verhuur het tuinhuis niet tevens een
voordeel in aanmerking is genomen, brengt
hierin geen verandering.
Tot slot
Het voorgaande is geen vrijbrief voor het
‘onbelast’ verhuren van een deel van de
eigen woning. Afhankelijk van de feitelijke
situatie kan gedeeltelijke verhuur van de
eigen woning gekwalificeerd worden als
winst uit onderneming of resultaat uit
overige werkzaamheden. De belastingdienst
heeft bovendien hoger beroep ingesteld
tegen de uitspraak van de rechtbank,
dus het laatste woord is er nog niet over
gezegd. Hoe het hof zal oordelen inzake de
belastbaarheid van tijdelijke verhuur van
een gedeelte van de eigen woning, is nog
even afwachten.
Als deze uitspraak ook in hoger beroep in
stand blijft kan dit in een aantal gevallen
interessant zijn voor verhuur in het kader
van Airbnb.
M.E.M. Diesveld LL.M
088 288 5782
mdiesveld@deloitte.nl
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Werkelijke of forfaitaire
parkeerduur
Een zeer bekende en voor veel mensen ergerlijke situatie. Je hebt de
auto geparkeerd en een parkeerkaartje gehaald of de auto via een app
aangemeld. Vervolgens doe je datgene waarvoor je gekomen bent en bij
terugkomst merk je dat je een paar minuten te laat bent dan waarvoor je
hebt betaald of vergeten bent je app te verlengen en ja hoor, er prijkt een
geel briefje op de voorruit, een parkeerboete.
Het is eigenlijk geen parkeerboete,
het is correct om te spreken over een
naheffingsaanslag parkeerbelasting. Op
grond van de Gemeentewet kan door
een gemeente een belasting worden
ingevoerd voor parkeren. Betaling via een
parkeerautomaat, parkeermeter of digitaal
wordt aangemerkt als een voldoening
op aangifte. Indien een gemeentelijke
parkeercontroleur constateert dat geen
parkeerbelasting (meer) is voldaan kan
een naheffing parkeerbelasting worden
opgelegd. Deze bestaat dan uit een
naheffing van de gemiste parkeerbelasting
en kosten die worden gemaakt.
Werkelijke parkeerduur
Er bestaat de nodige rechtspraak over de
naheffing parkeerbelasting, bijvoorbeeld wat
nu als het parkeerkaartje niet (voldoende)
zichtbaar is en met de komst van de
parkeren apps het abusievelijk verkeerd
ingeven van het kenteken. Recent heeft Hof
Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten over de
hoogte van de naheffing parkeerbelasting.
In deze casus had de belastingplichtige
parkeerbelasting voldaan, maar niet voor
de volledige parkeerduur (3 minuten te
kort). Er is een naheffingsaanslag opgelegd
waarbij op grond van de wet de naheffing is
berekend over een parkeerduur van een uur
en (administratie)kosten.

De crux zit in de fictieve parkeerduur
van een uur. Op grond van de letterlijke
wettekst heeft de heffingsambtenaar
een uur naheffing parkeerbelasting in
rekening gebracht, terwijl het kenbaar
was dat de belastingplichtige wel degelijk
in het voorgaande uur (25 minuten)
parkeerbelasting had betaald en 3 minuten
niet betaald had. Op grond van de wet
mag uitsluitend nageheven worden voor
niet betaalde bedragen. Het Hof ArnhemLeeuwarden oordeelde dat over deze 25
minuten derhalve geen naheffing in rekening
mocht worden gebracht. Om te beoordelen
wat de omvang is van de naheffing zoekt het
Hof Arnhem-Leeuwarden in navolging van
Hof Den Haag aansluiting bij de bedoeling
van de wetgever. Uit de parlementaire
geschiedenis blijkt dat het de bedoeling
van de wetgever was om bij een forfaitair
bedrag aan te sluiten met het oog op
de uitvoerbaarheid. In zoverre had de
heffingsambtenaar dus gelijk.

Overigens was Hof Amsterdam een andere
mening toegedaan en oordeelde het dat de
wet geen ruimte laat de naheffingsaanslag
slechts op te leggen over de niet betaalde
parkeertijd. De Hoge Raad zal hierover een
eindoordeel moeten vellen.
Drs. O.M. Menger
088 288 2807
omenger@deloitte.nl

Echter in de parlementaire stukken wordt
ook opgemerkt ‘dat indien duidelijk is dat ten
tijde van de constatering de periode waarover
belasting verschuldigd is, minder dan een uur
bedraagt, de naheffingsaanslag, afgezien van
de daarin begrepen kosten, naar evenredigheid
verlaagd dient te worden’. Het hof is op grond
van deze parlementaire toelichting van
mening dat uitsluitend over 3 minuten een
naheffingsaanslag mag worden opgelegd.
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Vaste werknemers
aantrekkelijker
Dit jaar is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
de “Wet arbeidsmarkt in balans” ter internet consultatie
aangeboden. De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2020.
Het doel van de wet is om de verhouding flexwerkers en vaste
werknemers te normaliseren.
Gevangen in flex
Het aantal banen op basis van een vast
contract is de afgelopen jaren sterk
afgenomen. Werkgevers kiezen steeds meer
voor flexwerkers. Dit is veelal gunstiger
voor de werkgever. Zo kan bij deze groep
werknemers bijvoorbeeld gemakkelijker
een einde aan de samenwerking
worden gemaakt. De werknemer zelf
daarentegen wordt met grote onzekerheid
geconfronteerd. Het is immers niet zeker
of na het aflopen van hun tijdelijk contract
nieuw werk op hen wacht. Maar ook staat er
verder in de toekomst niet vanzelfsprekend
een gespekt pensioenpotje klaar. Daarnaast
is het lastiger om een hypotheek te krijgen.
Veel flexwerkers geven hierdoor aan dat
hun voorkeur eigenlijk uitgaat naar een
vaste baan. Echter is het moeilijk om
deze te vinden, omdat werkgevers steeds
minder bereid zijn een vast contract aan
te bieden. Hierdoor zit een groeiende
groep werknemers onvrijwillig vast in een
flexibel contract.
Wet arbeidsmarkt in balans
De wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is
opgesteld om dit onvrijwillige flexwerk
tegen te gaan. De minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid wil met deze
wet bereiken dat flexwerk weer een keuze
wordt in plaats van een noodzaak. De wet
is nog niet aangeboden aan de Tweede
Kamer, maar wel al voor advies naar de Raad
van State gestuurd. Het is de verwachting
dat de Tweede Kamer dit najaar het
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wetsvoorstel ontvangt. Vooruitlopend op de
inwerkingtreding van de WAB op 1 januari
2020 heeft de minister namelijk ook al een
drietal maatregelen aangekondigd die per
direct van kracht zijn.
Sectorshopping
Deze drie maatregelen zoomen in op de
regels voor het vaststellen van de hoogte
van de WW-premie die de werkgever moet
afdragen. De hoogte van de premie is nu
afhankelijk van de sector waarin een bedrijf
actief is. Door de WAB gaat dit vanaf 2020
veranderen. Dan is niet langer de sector
maar de aard van het contract de basis voor
de WW-premiedifferentiatie. Het zal voor
werkgevers hierdoor voordeliger worden
om een werknemer in vaste dienst te
nemen omdat ze dan minder WW-premie
hoeven te betalen. De huidige sectorregeling
voor WW-premies is verouderd en werkt
ontwijking in de hand. Zo is de premie in de
goedkoopste sector 0% en in de duurste
sector 3,86%. Het kan dus voor bedrijven
financieel heel voordelig uitpakken om
onder een andere sector te gaan vallen.
Zogenaamde ‘no cure no pay’ adviesbureaus
speelden handig op deze behoefte in. Zij
gingen voor bedrijven uitzoeken of het
mogelijk was om geheel of gedeeltelijk in
een goedkopere sector te gaan vallen. Dit
wordt ook wel ‘sectorshopping’ genoemd.
Vervolgens kon met terugwerkende kracht
(vijf jaar) de te veel betaalde premies
worden teruggevraagd.
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Nu al maatregelen van de minister
Sectorshopping zorgt voor een grote
werkdruk bij de belastingdienst. Dit komt
doordat het aantal aanvragen tot herindeling
van sector explosief is toegenomen,
alsook het aantal bezwaar-, beroeps- en
cassatiezaken over indelingsbeslissingen.
De minister vreest dat nog meer bedrijven
snel van sector willen gaan wisselen voordat
de WAB in werking treedt. Door de drie
maatregelen wil hij een piek aan werklasten
bij de belastingdienst voorkomen. Ten
eerste is het niet meer mogelijk om met
terugwerkende kracht de premies terug te
vragen. Daarnaast is het voor toekomstige
gevallen onmogelijk om met verschillende
onderdelen van de onderneming in
verschillende sectoren te vallen. Tot slot
konden bedrijven binnen concernverband
op verzoek binnen dezelfde sector vallen.
Deze mogelijkheid valt ook weg. Zodoende
kan de minister voorkomen dat er
grootschalige sectorshopping plaatsvindt
vlak voor de intreding van de WAB, omdat
een grote financiële prikkel wegvalt.

aandeel vaste werknemers. Hierdoor
neemt de onzekerheid niet af en zal er dus
nog steeds geen betere balans ontstaan
op de arbeidsmarkt. Daarnaast blijft het
doorbetalen bij ziekte een doorn in het oog
van het MKB. Voor veel MKB-ondernemers
is dit een te groot risico waardoor ze
niet overgaan tot vaste contracten. De
WAB is dus eigenlijk onbruikbaar zonder
verdere maatregelingen voor ZZP’ers en
loondoorbetaling. Kortom, deze wet is een
eerste stap in de goede richting om de
balans op de arbeidsmarkt te herstellen,
maar behoeft aanvullende maatregelen.
Anders is het zeer waarschijnlijk dat deze
wet in de praktijk een andere uitwerking
heeft dan de intentie van de minister.
Mevrouw A.D.E. Edel
088 288 6809
eedel@deloitte.nl

Kritiek
Over het algemeen zijn de nieuwe regels
goed ontvangen, ook door de vakbonden.
Zij vinden dat minister Koolmees hier een
goede beslissing heeft genomen, omdat
flexwerk minder aantrekkelijk wordt voor de
werkgever. Maar kijkend naar de gehele WAB
zijn ze een stuk minder positief. Een van hun
grootste kritiekpunten is dat ZZP’ers niet
onder deze wet vallen. De angst is dat de
hogere werkgeverslasten voor flexwerkers
juist gaat leiden tot een verschuiving naar
meer ZZP’ers, en niet naar een groter
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Uitfasering pensioen in
eigen beheer
Bij de afschaffing van het pensioen in eigen beheer blijken er nog wel enkele
praktische complicaties te bestaan. Een daarvan betreft de positie van de
partner. In deze bijdrage gaan wij daarop in.

V

anaf 1 april 2017 is het mogelijk om
een in eigen beheer opgebouwd
pensioen tegen de fiscale waarde
af te kopen of om te zetten in een
oudedagsverplichting. Dit ‘uitfaseren van het
pensioen’ kan (maar hoeft dus niet) nog tot
eind 2019 worden uitgevoerd. Met de fiscale
waarde wordt de waarde bedoeld waarvoor
de pensioenverplichting op de balans
in de aangifte vennootschapsbelasting
van de vennootschap van de directeur
grootaandeelhouder (dga) is opgenomen.
Ongeacht de keuze in deze (afkoop of
omzetting) wordt de vennootschap van
de dga in veel gevallen verlost van een
(commercieel) blok aan het been. De
daadwerkelijke waarde van diens pensioen
kan namelijk een veelvoud zijn van de fiscale
waarde. Feitelijk kan, zonder fiscale sancties,
worden afgezien van het verschil tussen de
fiscale waarde en de werkelijke waarde van
het pensioen. Een deel van de verplichting
van de vennootschap verdampt in feite.
Indirect leidt een dergelijke uitfasering
meestal tot een waardetoename van de
aandelen van in de vennootschap.
Partnerperikelen
Al tijdens het wetgevende proces is hierbij
meermaals gevraagd naar de impact van de
uitfasering voor de partner van de dga. Deze
kan namelijk behoorlijk worden geraakt
door de uitfasering van het pensioen. Als
wettelijke voorwaarde is dan ook gesteld
dat de partner instemt met de uitfasering.
Dit geldt ook voor een gewezen (ex-)
partner. De aanname is dan blijkbaar dat
instemming met de uitfasering gelijk staat
aan het bekend zijn met alle gevolgen van de
uitfasering hetgeen bij deze complexe regels
nog maar de vraag is.
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De instemming van de partner zal in
bepaalde gevallen, denk daarbij vooral aan
een situatie van huwelijkse voorwaarden
met een ‘koude uitsluiting’ of bijvoorbeeld
bij ex-partners, een waardevol gebaar zijn
van de (ex-)partner. Om de instemming te
verkrijgen kan een compensatie betaling
aan de (ex-)partner nodig zijn, direct of
bijvoorbeeld bij een latere scheiding.
Sterker nog, wanneer geen compensatie
afgesproken wordt, kan de belastingdienst
in bepaalde gevallen zelfs stellen dat de
partner aan de dga een belaste schenking
heeft gedaan.
Over de uitfasering in het algemeen en
vooral partnerperikelen in het bijzonder,
verschijnen met enige regelmaat (nieuwe)
standpunten van de belastingdienst. Wij
noemen hieronder een paar zaken die
ons opvielen.
•• Indien compensatie plaatsvindt tijdens
het huwelijk, is naar de mening van de
belastingdienst sprake van een (onbelaste)
vermogensverschuiving. Dit is in lijn met
eerdere uitingen van de belastingdienst.
•• Vindt de compensatie plaats na het
huwelijk of wordt deze samen met de
uitfasering van het pensioen in het kader
van de echtscheiding uitonderhandeld,
dan zou de compensatie naar de mening
van de belastingdienst bij de betaler van
de compensatie aftrekbaar zijn en bij de
ontvanger worden belast. Dit standpunt
is nieuw en tot op heden nog nooit
toegepast. Het is niet duidelijk of dit ook
nog gevolgen kan hebben voor reeds
afgewikkelde zaken.
•• Een pensioen in eigen beheer
kan ook worden omgezet in een
oudedagsverplichting. Deze komt in het

geval van overlijden van de dga toe aan
diens erfgenamen. De partner voldoet
niet altijd aan deze voorwaarde (dat is
afhankelijk van het testament), waardoor
de uitkering niet altijd aan de beoogde
gerechtigde toekomt. Om dit alsnog te
bewerkstelligen kan een aanpassing
van het testament noodzakelijk zijn.
Zo kan een partner bijvoorbeeld door
aanwijzing als gedeeltelijk erfgenaam
en legataris in geval van overlijden van
de dga toch de volledige uitkering uit de
oudedagsverplichting ontvangen.
•• In geval van een echtscheiding kan
worden afgesproken dat de uitkeringen
ingevolge een oudedagsverplichting aan
beide ex-echtelieden toekomen. Dit is
vergelijkbaar met de verevening van een
pensioenrecht. In die situatie vervalt
de uitkering echter alsnog bij overlijden
van de dga en ten faveure van diens
erfgenamen. In dergelijke situaties kan
het, zeker voor de partner, raadzaam zijn
om in het kader van de echtscheiding
een soort van conversie af te spreken
waardoor eenieder ook daadwerkelijk een
‘eigen’ oudedagsverplichting behoudt. In
dat geval heeft het overlijden van de ander
geen effect op de eigen uitkeringen uit de
oudedagsverplichting.
Drs. M.J. Hayes CPC
088 288 3155
MHayes@deloitte.nl
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Fietskoeriers: geen
dienstbetrekking
In een civiele procedure is onlangs geoordeeld dat
een fietskoerier van Deliveroo niet in dienstbetrekking
werkzaam is maar als ZZP’er opereert. Een redelijk
verrassende uitspraak.

O

nlangs heeft de Rechtbank
Amsterdam geoordeeld dat een
fietskoerier voor maaltijden, besteld
via Deliveroo, die eerst in dienst was bij
Deliveroo en daarna onder een zzp-contract
werkte, niet is aan te merken als werknemer.
Als ZZP’er heeft de koerier meer vrijheid
en geniet hij een hogere vergoeding dan
als werknemer. Hij staat niet onder gezag
van Deliveroo, zo oordeelt de Rechtbank.
Als deze uitkomst niet gewenst is, moet de
wetgever ingrijpen, zo stelt de Rechtbank.
Casus
De koerier, X, is 18 jaar oud en student,
als hij in juni 2016 als fietskoerier in
dienst treedt bij Deliveroo. Hij heeft een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd. Ruim vóór de einddatum van de
overeenkomst geeft Deliveroo aan dat het
contract niet wordt verlengd. Deliveroo
stelt wel voor om het contract om te
zetten in een zzp-contract. X, die dan 20
jaar oud is, accepteert dit en blijft een
aantal uren per maand voor Deliveroo
werken. Vervolgens stelt X, ondanks zijn
acceptatie van het zzp-contract, dat zijn
betrekking toch moet worden geduid als
een arbeidsovereenkomst. Hij wil recht
houden op de sociale bescherming die
werknemers genieten.
Om te toetsen of iemand in dienstbetrekking
werkt, zijn van belang:
1. de bedoeling van partijen bij
de totstandkoming van de
overeenkomst; en
2. de wijze waarop partijen hier uitvoering
aan hebben gegeven.
18

Voor een arbeidsovereenkomst dient sprake
te zijn van:
1. de verplichting om persoonlijk arbeid te
verrichten;
2. de verplichting om loon te betalen; en
3. het bestaan van een gezagsverhouding.
Volgens het zzp-contract mag X zich onder
andere door een derde laten vervangen.
Deliveroo stelt alleen objectieve eisen aan
de vervanger. Ook mag X voor concurrenten
van Deliveroo werken. Verder mag hij
de ritten accepteren die hij wil rijden. Hij
mag ook zijn eigen kleding, vervoermiddel
en warmte box gebruiken, al heeft
Deliveroo hem kleding en een warmte
box ter beschikking gesteld. X wist dat zijn
arbeidsovereenkomst eindig was en is
akkoord gegaan met het zzp-contract. De
vergoeding per aflevering en daarmee per
gewerkt uur is aanzienlijk hoger dan het
eerder als werknemer genoten loon per uur.
Gemiddeld werkt X 14 uur per maand, zodat
sprake is van een bijverdienste. Er is geen
sprake van een arbeidsovereenkomst, aldus
de Rechtbank.
In het huidige arbeidsrecht is geen rekening
is gehouden met de uit de (relatief)
nieuwe platformeconomie voortkomende
arbeidsverhoudingen. De wetgever moet,
indien gewenst, maatregelen treffen,
aldus de Rechtbank. Inmiddels is bekend
geworden dat X niet in beroep gaat tegen
deze uitspraak.
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Hoe nu verder?
Eerste vraag is of deze uitspraak ook in
andere procedures wordt gevolgd en of de
uitkomst anders zal zijn indien de koerier
ouder is of meer uren werkt. Overigens
werden in eerdere uitspraken ook
bijvoorbeeld pakketbezorgers van PostNL
als zelfstandige aangemerkt. Vervolgens
is de vraag of en zo ja, welke maatregelen
de wetgever gaat doorvoeren. Deliveroo
en soortgelijke platforms ondermijnen de
sociale zekerheid, zo wordt gesteld. Dit
blijft niet beperkt tot fietskoeriers. In veel
sectoren van de economie kunnen via
platforms diensten worden gekoppeld aan
afnemers. De sociale bescherming voor
werknemers, die vooral voor laagbetaalde
arbeid is bedoeld, geldt dan mogelijk niet.
In het Regeerakkoord van 2017 is vermeld
dat het kabinet regels wenst in te voeren die
meer richting geven aan het antwoord op de
vraag of iemand als zelfstandige kan worden
beschouwd. Een minimumvergoeding per
uur is een van de criteria waaraan daarbij
wordt gedacht.
De fiscaliteit sluit volgens de wet aan
bij het civiele recht, voor wat betreft de
vaststelling of iemand als werknemer wordt
aangemerkt. In de praktijk blijkt dat de
belastingdienst vaak snel het bestaan van
een dienstbetrekking aanneemt. Verder kan
sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking.
Het gaat dan vooral om de zogenoemde
tussenkomstbepaling (inlening en uitlening)
en de gelijkgesteldenregeling. Deze ficties
gelden niet als de dienstverlener zijn
werkzaamheden verricht in het kader
van een onderneming of een zelfstandig
beroep. De tussenkomstregeling geldt niet
als er geen sprake is van het ter beschikking
stellen van arbeid, en indien de arbeid niet
persoonlijk hoeft te worden uitgevoerd. De
gelijkgesteldenregeling kan contractueel
worden uitgesloten.

Voordat de wetgever aanvullende regels
invoert, zal per geval of per groep van
gevallen moeten worden getoetst of
iemand als werknemer of als zelfstandige
wordt aangemerkt, of er loonheffingen
moeten worden ingehouden, en zo ja, door
welke partij.
Tot slot
Of de wet uiteindelijke wordt gewijzigd
is nog zeer de vraag. Over het voorstel
in het Regeerakkoord zijn de meningen
ook bepaald verdeeld. Ondertussen is
het ook de vraag of de fiscale rechter
in deze visie van de Rechtbank mee
gaat. In het algemeen is namelijk de
lijn dat als een dienstbetrekking wordt
omgezet in ondernemerschap en de
werkzaamheden min of meer gelijk blijven,
de dienstbetrekking geacht wordt niet te
zijn beëindigd. Daar speelt dan wel weer
een rol bij of, en zo ja, in welke mate de
omstandigheden zijn gewijzigd. Dat is een
hele feitelijke toets. Hoe dan ook mag
worden aangenomen dat hier nog de nodige
ontwikkelingen plaats gaan vinden. We
houden het in de gaten.
Mr. H.J. Noordenbos
088 288 5187
RNoordenbos@deloitte.nl
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Antimisbruikregeling en
detachering
Verklaringen ter zake van detachering in de
sociale zekerheid worden normaliter volledig
gerespecteerd. Tenzij sprake is van misbruik.
Daar gaat deze bijdrage over.

E

en werknemer die door zijn werkgever
is uitgezonden om tijdelijk voor die
werkgever in een andere lidstaat
te werken, blijft sociaal verzekerd in het
land van herkomst. Als bewijs van die
voortgezette verzekering kan de werknemer
in het land van herkomst een A1-verklaring
aanvragen. In de afgelopen maanden is veel
rechtspraak verschenen over de bindende
kracht van een A1-verklaring. In het hier
te bespreken arrest van het HvJ komt die
rechtspraak samen.
Belgische anti-misbruik wetgeving
De sociale verzekeringspremies zijn niet
in elke lidstaat gelijk. Het kan daarom
voordelig zijn dat een werknemer in een
dergelijke ‘goedkope’ lidstaat is verzekerd.
In casu was dat het geval en beoogde men
verzekeringsplicht in België te ontlopen
en verzekeringsplicht in Hongarije te
creëren. Het betrof met name Hongaarse
werknemers die in België werkzaam
waren en waarvoor een A1-verklaring was
afgegeven door Hongarije zodat ze aldaar
verzekerd zouden blijven.
Om in dit verband mogelijk misbruik van
de Europese regelgeving tegen te gaan,
bevat de Belgische nationale wetgeving een
anti-misbruik bepaling voor werknemers
en zelfstandigen die in België werkzaam
zijn. Deze bepaling ziet op situaties van
misbruik, dat wil zeggen een situatie
waarin de bepalingen uit de Europese
coördinatieverordening inzake sociale
verzekeringsplicht niet worden nageleefd
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met als doel zich te onttrekken aan de
Belgische socialeverzekeringswetgeving.
De anti-misbruikwetgeving houdt in dat de
Belgische autoriteiten de betrokkene mogen
onderwerpen aan de Belgische wetgeving
als misbruik is vastgesteld. De werking
van deze bepaling was overigens al enige
tijd opgeschort.
Een A1-verklaring is bindend voor de
autoriteiten van andere lidstaten, zolang
deze niet is ingetrokken. De Europese
Commissie startte een procedure tegen
België, omdat deze Belgische wetgeving
volgens de Commissie in strijd is met de
Europese aanwijsregels inzake sociale
verzekeringsplicht.
Europese rechtspraak
In het arrest geeft het HvJ EU een aardig
college over de rechtspraak die ten aanzien
van de A1-verklaringen is verschenen.
Die begon in 2006 toen het HvJ EU
oordeelde dat een A1-verklaring bevestigt
dat gedetacheerde werknemers tijdens
hun uitzending exclusief onderworpen
blijven aan de wetgeving van het land van
herkomst en dat alleen al daardoor de
wetgeving van het ontvangende land niet
van toepassing kan zijn. De A1-verklaring
is dan ook bindend voor de autoriteiten
in het ontvangende land. Dat is al een
aanwijzing dat de Belgische regeling
mogelijk niet in overeenstemming is met de
Europese Verordeningen. Die regeling zou
er immers toe leiden dat een uitgezonden
werknemer zowel onderworpen is aan
de sociale verzekeringswetgeving in het
land van herkomst (op grond van de
A1-verklaring), als in België op grond van
nationale wetgeving. Dat is in strijd met de
Europese regels.

In een zaak uit 2017 legde het HvJ nog
eens uit hoe lidstaten met elkaar moeten
overleggen als zij het niet eens zijn
over een afgegeven A1-verklaring. De
ontvangende lidstaat moet eerst aan de
uitzendende lidstaat (die de A1-verklaring
heeft afgegeven) verzoeken het besluit
om een A1-verklaring te verstrekken, te
heroverwegen. Komen beide lidstaten er
onderling niet uit, dan leggen zij de zaak
voor aan de Administratieve Commissie van
de EU. Mocht de Administratieve Commissie
er niet in slagen beide lidstaten op één lijn
te brengen, dan staat het de ontvangende
lidstaat vrij een procedure voor het HvJ
te starten. Het is niet voor niets dat deze
gang van zaken is voorgeschreven. In het
EU-Verdrag staat namelijk dat de lidstaten
elkaar krachtens het beginsel van loyale
samenwerking steunen bij de uitvoering van
de taken die zij in de EU hebben. Als een
lidstaat eenzijdig een A1-verklaring van een
andere lidstaat naast zich neer kan leggen,
kan dit beginsel van loyale samenwerking in
gevaar komen. Ook al is een A1-verklaring
duidelijk op onjuiste gronden afgegeven,
de A1-verklaring blijft bindend voor de
ontvangende lidstaat totdat die de verklaring
heeft ingetrokken. De Belgische regeling is
duidelijk in strijd met het voorgeschreven
overlegproces. Bovendien is de regeling
in strijd met het rechtzekerheidsbeginsel
dat vereist dat de toepasselijke regels
duidelijk en voorzienbaar zijn, vooral als
die regels nadelige gevolgen voor iemand
kunnen hebben.

niet binnen een redelijke termijn over tot
heroverweging, dan kan de ontvangende
lidstaat de zaak ook voorleggen aan de
nationale rechter. Die rechter zal dan in
een procedure vaststellen of sprake is
geweest van fraude. In die procedure
gelden de normale principes van hoor
en wederhoor en het recht op een
eerlijk proces. Dat heeft het HvJ zeer
onlangs bepaald. Dit hielp België echter
niet, omdat de bepaling in kwestie de
autoriteiten eenzijdig de bevoegdheid gaf
om Belgische wetgeving toe te passen.
Niet alleen de Belgische rechter, maar ook
de socialezekerheidsinstellingen en de
Belgische sociaal inspecteur, buiten een
gerechtelijke procedure om. Daarmee viel
definitief het doek voor de Belgische antimisbruik wetgeving.
Mr. H.B. Bröker
088 2881801
hbroker@deloitte.nl

Oplossing?
Kan een nationale rechter dan niets doen?
Jawel, een nationale rechter staat niet
helemaal buiten spel. Als twee lidstaten de
hiervoor beschreven procedure hebben
gevolgd en de uitzendende lidstaat gaat
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Wetsinterpretatie bij hoog
liquidatieverlies
Grammaticale wetsuitleg prevaleert boven de
andersluidende bedoeling van de wetgever:
belanghebbende realiseert daardoor een aftrekbaar
liquidatieverlies van bijna € 100 mln.

N

iet zelden komt het voor dat
wetgeving voor verschillende uitleg
vatbaar is. Ook fiscale wetten zijn
lang niet altijd duidelijk. Als de rechter met
zo’n onduidelijkheid wordt geconfronteerd,
zal hij de afweging moeten maken of hij
vasthoudt aan de bewoordingen van de wet
of de wettelijke bepaling een ruimer bereik
geeft. Daarbij is van belang wat de bedoeling
van de wetgever is geweest, zoals die in de
wetsgeschiedenis naar voren komt. Ook de
context waarin een bepaling staat, kan een
rol spelen bij de uitleg ervan. Daarnaast
zal de rechter in de gaten houden dat de
bepaling niet zo wordt uitgelegd dat een
belastingplichtige de uitleg op basis van de
wettekst niet had kunnen voorzien.
Liquidatieverlies
In een recent arrest gaat de Hoge Raad in op
de uitleg van de liquidatieverliesregeling. De
liquidatieverliesregeling is een uitzondering
op de deelnemingsvrijstelling. Normaliter
zijn verliezen op een deelneming niet
aftrekbaar bij de belastingplichtige die
de deelneming houdt. Dat is onder
voorwaarden anders voor een verlies dat
opkomt bij liquidatie van de vennootschap
waarin de deelneming wordt gehouden. De
gedachte hierachter is dat zulke verliezen
veelal op het niveau van de ontbonden
vennootschap niet meer verrekend kunnen
worden en dat daarom aftrek bij de
moedervennootschap is gerechtvaardigd.
Het liquidatieverlies wordt gesteld op het
opgeofferd bedrag voor de deelneming
verminderd met de liquidatie-uitkeringen.
Voor de vaststelling van het opgeofferd
bedrag, kent de wet tal van uitzonderingen

22

en specifieke regelingen teneinde misbruik
te voorkomen.
Hoogte opgeofferd bedrag
In het onderhavige geval heeft de
belastingplichtige op 24 juni 2004
een deelneming verkregen in een
tussenhoudster, die op haar beurt
alle aandelen hield in een Zwitserse
dochtervennootschap. De tussenhoudster
was aanvankelijk gevoegd in een fiscale
eenheid met de belastingplichtige. In 2009
wordt de tussenhoudster ontvoegd uit de
fiscale eenheid, waarna het een deelneming
wordt. Een paar maanden later wordt deze
deelneming geliquideerd. In totaal wordt
€ 24.913.847 aan liquidatie-uitkeringen
ontvangen. De belastingplichtige meent
dat het opgeofferd bedrag voor haar
deelneming in de tussenhoudster conform
een wettelijk voorschrift moet worden
gesteld op € 119.122.194, namelijk het
eigen vermogen van de tussenhoudster
op het tijdstip van ontvoeging. De
inspecteur gaat daarmee niet akkoord. De
waardedaling van de deelneming heeft
namelijk plaatsgevonden voordat de
belastingplichtige in 2004 de deelneming
heeft verkregen. Die waardedaling is alleen
niet zichtbaar in het eigen vermogen van de
tussenhoudster, omdat de tussenhoudster
haar deelneming in de Zwitserse dochter
mocht blijven waarderen op kostprijs.
Volgens de inspecteur kan het niet de
bedoeling zijn dat een liquidatieverlies wordt
genomen dat is ontstaan in een periode
waarin de deelneming nog niet werd
gehouden.
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Tekst versus bedoeling
In hoger beroep overweegt Hof Den Bosch
dat de belastingplichtige op grond van de
wettekst een hoog liquidatieverlies in aftrek
mag brengen. Vervolgens oordeelt het
hof echter dat dit in strijd zou zijn met de
bedoeling van de liquidatieverliesregeling
en daarom toch niet moet worden
toegestaan. De waardedaling heeft namelijk
plaatsgevonden vóór de bezitsperiode van
de belastingplichtige, zodat zij economisch
gezien geen belang heeft bij het verlies.
De inspecteur wordt daarmee in het gelijk
gesteld. Hoewel deze uitkomst evenwichtig
lijkt, is op de redenering van het hof wel wat
af te dingen. Het hof baseert zich namelijk
niet op de wet, maar op de bedoeling van
de regeling. Een juiste wetstoepassing
achterwege laten vanwege de bedoeling van
een regeling kan alleen in geval van misbruik
door de toepassing van het leerstuk van
fraus legis. Dat was in deze casus echter niet
aan de orde.

Ook de Hoge Raad kijkt dus verder dan de
letter van de wet. Juist ook de bedoeling
die de wetgever met de verschillende
bepalingen heeft gehad en de onderlinge
verhouding tussen die bepalingen maken
dat in dit geval moet worden aangesloten
bij de bewoordingen van de wet. Dat is in
lijn met eerdere jurisprudentie van de Hoge
Raad. Voor de belastingplichtige betekent
het dat een enorm liquidatieverlies van
€ 94.208.347 in aanmerking kan worden
genomen. Sinds 1 januari 2018 is de wet
op dit punt overigens aangepast, zodat
een vergelijkbaar geval zich niet meer kan
voordoen.
Mr. dr. W.R. Kooiman
088-2887330
rkooiman@deloitte.nl

Geen reden om van wettekst af
te wijken
Anders dan het hof blijft de Hoge Raad
wel bij de uitleg van de wetsbepalingen
die op deze situatie van toepassing zijn.
Hij concludeert daaruit dat moet worden
uitgegaan van het hoge opgeofferde
bedrag. De ontstaansgeschiedenis van deze
bepalingen maakt duidelijk dat de wetgever
bewust gekozen heeft voor een eenvoudige
regeling om bij ontvoeging uit een fiscale
eenheid het opgeofferd bedrag te kunnen
bepalen. Daarom wordt aangesloten bij
het eigen vermogen van de ontvoegde
maatschappij. Zo’n regeling kan voordelig of
nadelig uitpakken voor belastingplichtigen
en in deze casus is sprake van een voordeel.
De Hoge Raad ziet dan ook geen reden
om van de bewoordingen van de wet af
te wijken.
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Renteswapovereenkomsten
onder de loep
Het niet doorberekenen van de
kosten van een renteswap door
een vennootschap aan haar
directeurgrootaandeelhouder
kan leiden tot de kwalificatie
‘verkapte winstuitdeling’.
De werking van renteswapovereenkomsten
Bij het verstrekken van een krediet voor de financiering
van bijvoorbeeld onroerend goed tegen een variabele
rente, kan een renteswapovereenkomst worden
gesloten tussen de geldverstrekker (bank) en de
geldlener (vennootschap). Met deze contracten
‘ruilen’ de bank en de geldlener de variabele rente
en de vaste rente. De vennootschap wordt daarmee
verplicht enerzijds over een bepaald bedrag een vast
rentepercentage te betalen en anderzijds ontstaat
recht op een variabele rente die zij betaalt op de lening
van de bank. Deze overeenkomsten hebben als doel
het risico van een stijgende rente op de geldlening
(kasstroomrisico) af te dekken.
Doorlenen
In een zaak die zich aandiende bij Rechtbank Gelderland
had een vennootschap een investeringskrediet
aangetrokken bij een bank en deze gelden vervolgens
doorgeleend aan haar aandeelhouder ter financiering
van de bouw van een boerderij. Daarnaast is de
vennootschap een renteswapovereenkomst met de
bank aangegaan. Op basis van deze overeenkomst
ontving de vennootschap het verschuldigde variabele
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rentepercentage ter zake van de lening en
was zij daartegenover een vaste rente aan
de bank verschuldigd.
Als gevolg van een opgetreden rentedaling
heeft de vennootschap per saldo
verliezen geleden op de renteswap. Er
waren geen afspraken gemaakt over het
doorberekenen van deze kosten. Gelet
op de bedoeling van partijen om de
aangetrokken gelden rechtstreeks aan
de aandeelhouder door te lenen, had het
op de weg van de vennootschap gelegen
ervoor te zorgen dat zij financieel geen
nadeel zou ondervinden van de renteswap.
Hierdoor kan volgens de rechtbank
worden gesproken van een (verkapte)
winstuitdeling van de vennootschap aan de
directeurgrootaandeelhouder (dga).
Contractuele afspraken
Indien door een vennootschap een
geldlening wordt aangegaan bij een
bank, met daaraan gekoppeld een
renteswapovereenkomst, met als enige
doel het bedrag door te lenen aan de
aandeelhouder, mag van zakelijk met elkaar
handelende partijen worden verwacht dat
zij contractueel vastleggen dat alle mogelijke
negatieve gevolgen daarvan worden
doorberekend aan de aandeelhouder.
Dit geldt ook voor de gevolgen van een
rentedaling. Het maakt daarbij niet uit
dat op het moment van aangaan van de
renteswapovereenkomst de toekomstige
renteontwikkeling niet voorzienbaar was. In
bovengenoemde zaak werd het risico van de
gevolgen van een rentedaling niet afgedekt
ten opzichte van de dga, waardoor de
vennootschap niet zakelijk heeft gehandeld.
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Schadevergoeding
Er speelde tussen de bank en de
vennootschap een civielrechtelijk geschil
vanwege een ‘mismatch’ tussen de
door de bank verstrekte lening en de
renteswapovereenkomst. Ter oplossing
van dit civielrechtelijke geschil werd
in bovengenoemde zaak één van de
leningen verminderd in de vorm van een
schadevergoeding. Daarnaast speelde
er een fiscaalrechtelijk geschil over de
toerekening van de schadevergoeding aan
de verschillende jaren. De inspecteur was
van mening dat de vermindering door de
bank moet worden doorberekend door deze
af te boeken op de vordering op de dga. De
dga was als zodanig echter geen partij bij de
renteswapovereenkomst en daardoor niet
gerechtigd tot de vergoeding. De rechtbank
was het dan ook oneens met de stelling
van de inspecteur en oordeelde dat de
vergoeding moet worden toegerekend aan
de jaren waarin een teveel aan rente – door
onvolledige ‘hedging’ – op basis van de
renteswapovereenkomst is voldaan. Dit leidt
voor de vennootschap niet tot (belasting)
rentenadeel en is in overeenstemming met
het systeem van de wet, waarbij voor elk jaar
afzonderlijk de fiscale winst wordt berekend.
Rentedaling niet als verlies aftrekbaar
In een navolgende zaak die zich heeft
aangediend bij de Hoge Raad is de vraag
gesteld of een verlies op basis van een
renteswap aftrekbaar is, dan wel – indien
en voor zover nog aanwezig – of deze pas
in een later jaar aan de orde kan komen. De
A-G heeft recentelijk conclusie genomen in
deze kwestie.

Uit vaste rechtspraak volgt dat bij een
lening met een vaste rente een daling
van de rentestand niet tot tussentijdse
verliesneming mag leiden ingeval van
een voorgenomen voortzetting van de
schuld. Volgens de A-G heeft hetzelfde
te gelden ingeval de lening en de
renteswapovereenkomst dusdanig nauw
met elkaar samenhangen dat feitelijk
sprake is van een vastrentende lening.
Door tussentijds verlies te nemen op
de swapovereenkomst ingeval van een
rentedaling, wordt fiscaal feitelijk rekening
gehouden met rentelasten die toerekenbaar
zijn aan latere jaren. Op deze wijze zal in
strijd met het matchingbeginsel worden
gehandeld. Dat is niet conform goed
koopmansgebruik. Het is nu wachten op het
oordeel van de Hoge Raad.
A.J.A.M. Prinsen LL.M.
088 288 5406
aprinsen@deloitte.nl
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De bedrijfsopvolgingsvrijstelling in
de overdrachtsbelasting
In een recente procedure werd een navorderingsaanslag voor
in het geheel niet aangegeven resultaat uit de verkoop van
aanmerkelijkbelangaandelen gehandhaafd. De boete die was
opgelegd, diende echter te worden vernietigd.
Overdrachtsbelasting wordt in beginsel
geheven bij de overdracht van onroerende
zaken of fictieve onroerende zaken. Fictieve
onroerende zaken zijn de aandelen in
een vennootschap die zelf onroerende
zaken houdt (een onroerendezaaklichaam
genoemd). Een aantal situaties is
echter uitgezonderd van de heffing van
overdrachtsbelasting. Zo kent de wet onder
andere de bedrijfsopvolgingsvrijstelling.
In een recent gepubliceerde conclusie
van de A-G is de vraag aan de orde of de
bedrijfsopvolgingsvrijstelling, op grond
van de zogenoemde doorkijkarresten, ook
toepassing kan vinden in het specifieke geval
dat de onroerende zaken gehouden worden
door een besloten vennootschap.
De bedrijfsopvolgingsvrijstelling
De bedrijfsopvolgingsvrijstelling in de
overdrachtsbelasting houdt, kort gezegd,
in dat de verkrijging van een onroerende
zaak is vrijgesteld indien deze is verkregen
door de (klein)kinderen, boers of zusters
(of hun echtgenoten) van een ondernemer.
De onroerende zaak moet wel behoren tot
en dienstbaar zijn aan de onderneming
van de overdrager. Daarnaast moeten de
verkrijgers de intentie hebben om deze
onderneming voort te zetten. Naar de
letter van de wet kwalificeert het belang
in een onroerendezaaklichaam niet voor
deze vrijstelling.
De doorkijkarresten
In de zogenoemde doorkijkarresten heeft
de Hoge Raad al eerder geoordeeld dat ook
de verkrijging van een fictieve onroerende
zaak van overdrachtsbelasting kan worden
vrijgesteld. Deze arresten lijken te beogen

dat fictieve onroerende zaken en ‘normale’
onroerende zaken gelijk behandeld worden.
Uit deze arresten volgt echter niet eenduidig
welke vergelijking moet worden gemaakt:
moet de verkrijging van aandelen in een
onroerendezaaklichaam worden vergeleken
met de situatie dat de onroerende zaak
rechtstreeks van de aandeelhouder
wordt verkregen? Of moet dat eerst
vergeleken worden met de situatie dat de
onroerende zaak van de vennootschap zelf
wordt verkregen?

Tot slot
Na deze conclusie is het aan de Hoge
Raad om zich nog over de zaak te buigen.
Wanneer deze de A-G volgt, zal dit een
welkome verduidelijking zijn voor de praktijk.
J.W.M. Verbaarschot MSc
088 288 6021
joverbaarschot@deloitte.nl

De casus
In de onderhavige zaak verkreeg de
belastingplichtige alle aandelen in een
onroerendezaaklichaam van zijn moeder.
De onroerende zaken van het lichaam
kwalificeerden als een onderneming en de
belastingplichtige zou deze voortzetten.
De inspecteur was van mening dat deze
situatie vergeleken moest worden met
de situatie dat de belastingplichtige
de onroerende zaken direct van het
onroerendezaaklichaam verkreeg.
Omdat een besloten vennootschap
geen kinderen kan hebben, zou de
bedrijfsopvolgingsvrijstelling niet van
toepassing zijn.
De A-G is het niet eens met de benadering
van de inspecteur. Op verschillende
gronden is hij van mening dat de
bedrijfsopvolgingsvrijstelling ook in het
onderhavige geval van toepassing moet zijn.
Wanneer de belastingplichtige immers de
onroerende zaken direct van zijn moeder
had verkregen, was de vrijstelling wel van
toepassing geweest.
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Verliesverrekeningsbeschikking
Deze bijdrage behandelt twee recente uitspraken omtrent
de verliesverrekeningsbeschikking. Verliesverrekening lijkt
eenvoudig maar er blijken toch enkele formeelrechtelijke
knelpunten te kunnen zijn.
Verliesverrekeningsbeschikking
Een verlies in de vennootschapsbelasting
mag worden verrekend met de belastbare
winsten van het voorafgaande jaar (carry
back) en de negen volgende jaren (carry
forward), mits het verlies door de inspecteur
is vastgesteld bij een voor bezwaar vatbare
beschikking (verliesvaststellingsbeschikking).
Met ingang van 1 januari 2019 wordt
de termijn van carry forward overigens
zeer waarschijnlijk verkort tot zes jaar.
De verrekening van een verlies met de
winst van een voorafgaand jaar vindt
plaats door vermindering van de aanslag
bij voor bezwaar vatbare beschikking,
de verliesverrekeningsbeschikking. Deze
beschikking wordt afgegeven bij het
vaststellen van de aanslag. Eenzelfde
systematiek geldt voor de voorwaartse
verrekening van verliezen. De beschikking
wordt gelijktijdig afgegeven met de
aanslag over het jaar waarin de belastbare
winst is behaald waarmee het verlies
wordt verrekend.
Impliciet afgegeven
verliesverrekeningsbeschikking?
De eerste recente uitspraak over de
verliesverrekeningsbeschikking betreft
een uitspraak van Hof Den Haag.
Belanghebbende heeft in deze zaak samen
met een tot de fiscale eenheid behorende
dochtermaatschappij in de jaren 2002 tot
en met 2009 verliezen geleden. In 2010
heeft belanghebbende een belastbare winst
behaald. De definitieve aanslag over 2010
is foutief vastgesteld op nihil. Het gevolg
is dat de verliesverrekeningsbeschikking
achterwege is gebleven. Om deze fout
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te corrigeren heeft de inspecteur een
navorderingsaanslag opgelegd met een
verliesverrekeningsbeschikking, waarin is
opgenomen dat de verliezen uit voorgaande
jaren zijn verrekend met de belastbare
winst van 2010. Belanghebbende is van
mening dat de inspecteur niet op deze
wijze zijn fout kan herstellen en dat bij het
opleggen van de aanslag een impliciete
verliesverrekeningsbeschikking is afgegeven.
Belanghebbende hoopt op het behoudt van
haar verliezen voor toekomstige verrekening
terwijl tegelijkertijd haar belastbare winst
voor 2010 nihil blijft.
Belastbare winst
Hof Den Haag verwerpt het betoog
van de belanghebbende. Het hof stelt
vast dat uit de wettelijke bepaling
omtrent het vaststellen van de
verliesverrekeningsbeschikking blijkt dat
eerst de belastbare winst vastgesteld
moet worden voordat een compensabel
verlies verrekend kan worden. Het
belastbare bedrag is vervolgens de
belastbare winst, verminderd met
de te verrekenen verliezen. Van een
impliciete verliesverrekeningsbeschikking
is geen sprake. In de aanslag was de
belastbare winst vastgesteld op nihil,
derhalve was er geen mogelijkheid tot
verliesverrekening en kan de inspecteur
er niet impliciet van hebben afgezien
om de verliezen te verrekenen. Het hof
constateert dat bij de definitieve aanslag
geen verliesverrekeningsbeschikking
is afgegeven. Voorts is nog de vraag of
een dergelijke beschikking kan worden
afgegeven bij een navorderingsaanslag. Het

hof acht dit mogelijk op grond van eerdere
rechtspraak van de Hoge Raad ter zake
van de verliesverrekeningsbeschikking bij
achterwaartse verliesverrekening.
Herzien van
verliesverrekeningsbeschikking?
Ten overvloede overweegt het hof dat indien
het standpunt van de belanghebbende
zou zijn gevolgd, de inspecteur een
navorderingsaanslag had moeten opleggen
over de belastbare winst van 2010, zonder
verliesverrekening. Belanghebbende heeft
immers betoogd dat er een impliciete
verliesverrekeningsbeschikking van nihil bij
het opleggen van de aanslag is afgegeven
en dat de wet niet de mogelijkheid biedt om
deze beschikking te herzien. Het resultaat
zou dan zijn geweest dat er belasting
zou worden geheven over de belastbare
winst van 2010 terwijl de verliezen worden
behouden voor toekomstige jaren. Dit
was zeer waarschijnlijk niet het resultaat
dat belanghebbende voor ogen had.
De voor de praktijk relevante vraag of
een verliesverrekeningsbeschikking
herzien kan worden, wordt door het hof
niet beantwoord.
Bezwaar tegen (impliciete)
verliesverrekeningsbeschikking
De tweede uitspraak betreft een arrest
gewezen door de Hoge Raad omtrent
het constateren van een impliciete
verliesverrekeningsbeschikking en enige
formele aspecten die daarbij van belang zijn.
In deze zaak heeft belanghebbende in 2010
een verlies geleden dat door de inspecteur
is vastgesteld bij een voor bezwaar vatbare
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beschikking. Belanghebbende heeft in
haar aangifte vennootschapsbelasting
2010 geen gebruik gemaakt van de
verruimde mogelijkheid tot achterwaartse
verliesverrekening die van 2009 tot 2011
gold. Indien aan de voorwaarden werd
voldaan mocht drie jaar achterwaarts
worden verrekend in plaats van één jaar.
Belanghebbende heeft medio 2013 de
inspecteur verzocht om het verlies uit
2010 alsnog te verrekenen met winsten uit
voorafgaande jaren. Dit verzoek – dat dient
te worden opgevat als een bezwaar tegen
de aanslag voor het jaar 2010 – is door
de inspecteur niet-ontvankelijk verklaard
op grond van termijnoverschrijding. De
Hoge Raad overweegt dat op grond van
de wet de verliesverrekeningsbeschikking,
waarbij een verlies wordt verrekend met
de belastbare winst van een voorafgaand
jaar, gelijktijdig dient te worden afgegeven
met het vaststellen van de aanslag van
het jaar waarin het verlies is ontstaan.
Aangezien op het biljet geen verrekening
van verliezen is opgenomen, oordeelt de
Hoge Raad dat het biljet een impliciete
verliesverrekeningsbeschikking bevat
waaruit blijkt dat niet voor de verruimde
mogelijkheid van verliesverrekening
is gekozen.
Termijnoverschrijding
Aan de belanghebbende staat het
vervolgens vrij om, tegen deze (impliciete)
verliesverrekeningsbeschikking bezwaar
aan te tekenen. De dagtekening van de
aanslag bepaalt vervolgens de aanvang van
de termijn waarbinnen bezwaar gemaakt
kan worden. Belanghebbende heeft deze
termijn overschreden. Voorts oordeelt de
Hoge Raad dat deze termijnoverschrijding
niet verschoonbaar is hoewel de wijze
waarop bezwaar moet worden aangetekend,

anders dan gebruikelijk, ontbrak. Deze
zogenoemde rechtsmiddelenclausule
vermeldt dat er bezwaar gemaakt kan
worden, de termijn voor het maken van
bezwaar en waar er bezwaar gemaakt dient
te worden. Het ontbreken van een dergelijke
clausule kan voor een verschoonbare
termijnoverschrijding zorgen, tenzij de
belanghebbende redelijkerwijs op de hoogte
had kunnen zijn dat hij binnen een bepaalde
termijn bezwaar moet aantekenen. In deze
zaak werd belanghebbende bijgestaan door
een professionele rechtsbijstandverlener.
Het aanslagbiljet had belanghebbende voor
het aflopen van de bezwaarstermijn aan
de rechtsbijstandverlener doen toekomen.
De belanghebbende had dan ook naar het
oordeel van de Hoge Raad redelijkerwijs
kunnen weten dat er tijdig bezwaar gemaakt
diende te worden. De Hoge Raad oordeelt
dat de inspecteur het bezwaarschrift terecht
niet-ontvankelijk heeft verklaard.

te worden aangetekend. De overschrijding
van de bezwaartermijn door een
belastingplichtige die wordt bijgestaan door
een professionele rechtsbijstandverlener
wordt niet getolereerd.
J. Kloosterman LLB
088 288 1449
jkloosterman@deloitte.nl

Handhaving bezwaartermijn
Uit het arrest blijkt dat het niet altijd
volstrekt helder is of en wanneer een
verliesverrekeningsbeschikking is
afgegeven. In deze zaak is het oordeel
van de Hoge Raad wel enigszins te volgen
aangezien belanghebbende zelf had
moeten kiezen om van de verruimde
verliesverrekeningsmogelijkheid gebruik te
maken. De inspecteur had bij het vaststellen
van de aangifte dan ook geen aanleiding om
het verlies te verrekenen met de winsten uit
de voorafgaande jaren. Doordat uit de wet
volgt dat de verliesverrekeningsbeschikking
tegelijkertijd wordt vastgesteld met de
aanslag over het jaar waarin het verlies is
ontstaan, ligt in het achterwege blijven van
de verrekening een impliciete beschikking
besloten. Binnen zes weken nadat de
aanslag definitief is geworden, dient bezwaar

29

Taxtueel | Dividendbelasting en fiscale beleggingsinstellingen

Dividendbelasting en fiscale
beleggingsinstellingen
Vele buitenlandse beleggingsinstellingen procederen over teruggave
van Nederlandse dividendbelasting. Voor Nederland is de mogelijke
uitkomst van die procedure zorgelijk na een beslissing van het HvJ in een
vergelijkbare Deense zaak.
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De politieke discussie ten aanzien van de
dividendbelasting lijkt voorlopig beëindigd.
In het Regeerakkoord werd de afschaffing
van de dividendbelasting aangekondigd,
op Prinsjesdag werd het wetsvoorstel
tot daadwerkelijke afschaffing ingediend
en onder grote politieke druk werd de
afschaffing vervolgens ‘heroverwogen’ om
vervolgens effectief te worden afgesteld.
Dat betekent evenwel niet dat alle
discussies rondom de dividendbelasting
daarmee ten einde zijn. Nog altijd liggen
duizenden verzoeken om teruggaaf
van dividendbelasting in de kast bij de
belastingdienst en op de plank bij de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant. In
twee van die kwesties heeft de rechtbank
zogenoemde prejudiciële vragen gesteld
aan de Hoge Raad, die op zijn beurt
prejudiciële vragen heeft gesteld aan het
HvJ in Luxemburg. Kern van die vragen
is of Nederland op basis van het EUrecht teruggave van dividendbelasting
moet verlenen aan buitenlandse
beleggingsinstellingen nu in Nederland
gevestigde beleggingsinstellingen geen
dividendbelasting zijn verschuldigd. Als
belanghebbenden in het gelijk worden
gesteld, gaat dit Nederland enkele miljarden
euro’s dividendbelasting kosten.
Fidelity Funds
In afwachting van de uitspraak in
de Nederlandse kwesties heeft het
HvJ onlangs arrest gewezen in een
enigszins vergelijkbare Deense zaak: de
zaak Fidelity Funds. Onder de Deense
wetgeving wordt een dividenduitkering
door een Deense vennootschap aan
een binnenlandse beleggingsinstelling
vrijgesteld van dividendbelasting. Een
Deense beleggingsinstelling is namelijk
verplicht om een minimumuitkering aan de
achterliggende participanten uit te keren
die bij deze achterliggende participanten
wordt belast. Om dubbele belasting te
voorkomen is de dividenduitkering aan een
Deense beleggingsinstelling niet belast.
Hiermee wordt getracht hetzelfde fiscale
resultaat te bereiken in vergelijking met
een aandeelhouder die rechtstreeks in
een Deense vennootschap belegt. Voor
de Nederlandse beleggingsinstellingen
die onder het specifieke regime van de
zogenoemde fiscale beleggingsinstelling

vallen, geldt hetzelfde. In de Nederlandse
zaken gaat het om de vraag of de
buitenlandse beleggingsinstellingen
die in Nederlandse aandelen beleggen
vergelijkbaar zijn met Nederlandse fiscale
beleggingsinstellingen die in Nederlandse
aandelen beleggen. Als het antwoord op die
vraag bevestigend luidt, zal Nederland geen
dividendbelasting mogen heffen ten laste
van de buitenlandse beleggingsinstellingen.
Terug naar de Deens zaak. De vrijstelling
van bronbelasting is alleen van
toepassing voor een dividenduitkering
aan een in Denemarken gevestigde
beleggingsinstelling. In andere EU-lidstaten
gevestigde beleggingsfondsen komen
niet voor de vrijstelling van bronbelasting
in aanmerking. Volgens het HvJ vormt dit
een inbreuk op het vrije kapitaalverkeer
die niet kan worden gerechtvaardigd.
Met andere woorden: Denemarken
moet de vrijstelling van bronbelasting
ook toepassen op uitkeringen aan
buitenlandse beleggingsinstellingen
indien die vergelijkbaar zijn met Deense
beleggingsinstellingen.
De Nederlandse zaken
Naar aanleiding van het arrest in de
zaak Fidelity Funds is dus de vaag
of de Nederlandse inhouding van
dividendbelasting op uitkeringen aan
buitenlandse fiscale beleggingsinstellingen
in overeenstemming is met het
EU-recht. De Nederlandse fiscale
beleggingsinstelling is onderworpen aan
een vennootschapsbelastingtarief van
0%. De doelstelling van de Nederlandse
regeling is – net als de Deense regeling – om
een fiscaal vergelijkbare behandeling te
realiseren voor rechtstreekse investeringen
of investeringen via een Nederlandse fiscale
beleggingsinstelling.
Ook op de fiscale beleggingsinstelling
rust, net als onder de Deense wetgeving,
een verplichting om de winsten van de
beleggingsinstelling binnen acht maanden
uit te keren aan de achterliggende
participanten. Hiermee wordt beoogd
de door de vennootschappen waarin
de beleggingsinstelling investeert
uitgekeerde winsten ook daadwerkelijk
bij de participanten te belasten. Een

dividenduitkering aan een fiscale
beleggingsinstelling is in beginsel
onderworpen aan dividendbelasting,
evenals de uitkering door de
beleggingsinstelling aan zijn participanten.
De vrijstelling van dividendbelasting bij
uitkeringen aan een beleggingsinstelling
moet dit dus voorkomen.
Nieuwe ronde
Kort na het wijzen van het arrest in de
zaak Fidelity Funds heeft het HvJ aan de
Nederlandse Hoge Raad gevraagd of het,
in het licht van het Deense arrest, nog
wel noodzakelijk is om de Nederlandse
zaken voort te zetten. Die vraag zou
zodanig kunnen worden geïnterpreteerd
dat het HvJ de Nederlandse regeling als
vergelijkbaar beschouwt met de Deense
regeling en, als gevolg daarvan, ook de
Nederlandse regeling in strijd acht met
het EU-recht. Daaropvolgend hebben
procespartijen aangegeven nog voldoende
aanleiding te zien voor het geven van meer
duidelijkheid. Zo kan – aanvullend – worden
gevraagd wanneer nu wel en wanneer
geen sprake is van vergelijkbaarheid
van buitenlandse beleggingsinstellingen
met de Nederlandse fiscale
beleggingsinstellingen. Dit is ook van belang
omdat er diverse soorten buitenlandse
beleggingsinstellingen betrokken zijn in de
Nederlandse procedures.
Tot slot
Gelet op het Deens arrest en de vraag van
het HvJ of Nederland de zaken wil intrekken,
lijkt het antwoord uiteindelijk wel duidelijk.
Als Nederland dan inderdaad in het ongelijk
wordt gesteld, gaat dit de Nederlandse
overheid veel geld kosten omdat de
buitenlandse beleggingsinstellingen jaarlijks
bezwaar hebben aangetekend tegen de
dividendbelasting die ten laste van hen
is ingehouden. Komt daarmee alsnog
een einde aan de dividendbelasting? We
zullen zien.
Mr. dr. J.J.A.M. Korving
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl
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Navordering en boete
Advocaat-Generaal (A-G) meent dat de
verkrijging van aandelen in een zogenoemd
onroerendzaaklichaam voor de overdrachtsbelasting
is vrijgesteld als voldaan is aan de voorwaarden
voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de
overdrachtsbelasting zoals die voor direct gehouden
onroerend goed in een onderneming geldt.
Casus
Een enig aandeelhouder heeft in 2012
een bv opgericht. De verkrijgingsprijs
van zijn aandelen bedroeg destijds € 1.
In 2014 verkoopt de aandeelhouder bij
onderhandse akte zijn aandelen in de bv
aan zijn halfbroer. In de onderhandse akte
staat vermeld dat de verkoopprijs € 400.000
is, maar dat deze lager kan worden gesteld
afhankelijk van de toekomstige opbrengsten
in de bv. Later in datzelfde jaar zijn de
aandelen bij notariële akte geleverd. Ook
in die akte werd het bedrag van € 400.000
genoemd, maar was niet opgenomen dat
de verkoopprijs kan worden bijgesteld naar
een lager bedrag. Er is wel opgenomen dat
een bedrag van € 350.000 al is ontvangen
en dat € 50.000 in onderling overleg zal
worden voldaan.
In de aangifte heeft de
verkopende aandeelhouder geen
vervreemdingsvoordeel uit de verkoop van
aanmerkelijkbelangaandelen opgevoerd. De
aanslag is in 2015 conform de ingediende
aangifte opgelegd. De inspecteur kwam er
in 2017 achter dat in 2014 een overdracht
had plaatsgevonden van de aandelen. Naar
aanleiding hiervan heeft de inspecteur
een navorderingsaanslag opgelegd met
inkomsten uit aanmerkelijk belang van
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€ 399.999, te weten de overdrachtsprijs
van € 400.000 verminderd met de
verkrijgingsprijs van € 1. Tevens heeft de
inspecteur een vergrijpboete opgelegd van
50% van de navorderingsaanslag, omdat
er volgens de inspecteur sprake was van
(voorwaardelijke) opzet.
De inspecteur was van mening dat
navordering mogelijk was, omdat sprake
was van kwade trouw of van een voor
de voormalig aandeelhouder kenbare
fout waardoor de aanslag voor een te
laag bedrag is vastgesteld. De voormalig
aandeelhouder had volgens de inspecteur
redelijkerwijs kunnen weten dat de aanslag
te laag is vastgesteld (meer dan 30%
afwijking) waardoor sprake was van een
kenbare fout. Tevens had de voormalig
aandeelhouder behoren te weten dat
het bedrag in de aangifte moest worden
verantwoord waardoor sprake zou zijn van
opzet, waar een vergrijpboete voor kon
worden opgelegd.
Zijn navordering en boete terecht?
Tijdens de procedure was in geschil of
het vervreemdingsvoordeel voor het
juiste bedrag is nagevorderd en of de
boetebeschikking terecht is opgelegd. Als
eerste gaat de rechtbank in op de vraag of
navordering mogelijk is. Zij geeft aan dat
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er geen sprake is van kwade trouw, omdat
de inspecteur niet heeft kunnen aantonen
dat de voormalig aandeelhouder opzettelijk
heeft nagelaten het vervreemdingsvoordeel
aan te geven. Tijdens de zitting heeft
de voormalig aandeelhouder namelijk
aangegeven dat hij als gevolg van een
ongeluk vergeetachtig is geworden. Het
standpunt van de inspecteur dat sprake
is van een kenbare fout slaagt wel, omdat
de voormalig aandeelhouder heeft
aangegeven dat hij ten minste een deel
van de opbrengst had moeten aangeven.
Volgens de rechtbank is het hierdoor voor
belastingplichtige kenbaar dat ten opzichte
van de definitieve aanslag de geheven
belasting ten minste 30% afwijkt van de
verschuldigde belasting.
Vervolgens staat de hoogte van de
navorderingsaanslag ter discussie. Volgens
de rechtbank heeft de inspecteur de
navorderingsaanslag naar een juist bedrag
vastgesteld, namelijk op basis van de
koopprijs van € 400.000 zoals genoemd
in de akte van levering. De rechtbank
heeft bij de notariële akte aangesloten,
omdat deze een latere datum kent dan de
onderhandse akte. Er is dus geen rekening
gehouden met een mogelijke lagere
waarde van de aandelen. Er hoefde niet te
worden verondersteld dat de waarde van
de aandelen lager zou zijn. De voormalig
aandeelhouder heeft ook geen redenen
aangegeven waaruit blijkt dat de waarde van
de aandelen wel lager zou moeten zijn. Het
vervreemdingsvoordeel is daarom op een
juist bedrag van € 399.999 vastgesteld. Het
te betalen bedrag aan belasting dat hierbij
hoort is € 99.999.

Tot slot gaat de rechtbank ook nog in op de
hoogte van de vergrijpboete. De rechtbank
geeft hierbij aan dat uit niets blijkt dat de
voormalig aandeelhouder bewust was
dat er te weinig belasting zou worden
geheven ondanks dat hij het had behoren
te weten. Hierdoor is er geen sprake van
opzet. Van opzet is namelijk sprake als de
belanghebbende willens en wetens handelt
of nalaat, leidend tot het niet of niet binnen
de daarvoor gestelde termijn heffen of
betalen van belasting.
Ten slotte
De inspecteur had het zich makkelijker
kunnen maken door te stellen dat sprake
was van een nieuw feit. Indien er sprake is
van een nieuw feit dan kan de inspecteur
ook een navorderingsaanslag opleggen.
Voor een nieuw feit is namelijk voldoende
dat de inspecteur bij het opleggen van
de aanslag van een omstandigheid als
voorgenoemd nog niet op de hoogte
was. Daarnaast heeft de inspecteur in de
procedure ook het standpunt ingenomen
dat sprake was van opzet. Had de inspecteur
het subsidiaire standpunt ingenomen van
grove schuld dan had hij een grotere kans
van slagen gehad en zou de boete alsnog
25% bedragen van het te betalen bedrag
aan belasting. Van grove schuld is namelijk
sprake als de belanghebbende redelijkerwijs
had kunnen begrijpen dat zijn gedrag tot
gevolg heeft dat er te weinig belasting zou
kunnen worden geheven of betaald.
Mr. S.J. Riemersma
088 288 6257
sriemersma@deloitte.nl
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Nieuwe regels btwbehandeling vouchers
Voor vouchers gelden ingaande
2019 belangrijke nieuwe regels in
de btw op grond van het EU-recht.
We zetten ze op een rij.
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Met ingang van 1 januari 2019 gelden
nieuwe regels met betrekking tot de btwbehandeling van vouchers. Nederland
zal vanaf dat moment de Europese
voucherrichtlijn geïmplementeerd hebben
in de nationale btw-wetgeving. Dit was
nodig vanwege de huidige verschillende
btw-behandeling van vouchers in de diverse
lidstaten die dubbele heffing of niet-heffing
van btw in de hand werkt. De nieuwe regels
hebben betrekking op de definitie van een
voucher, de verschillende soorten vouchers,
het moment en de maatstaf van heffing.
Deze regels zullen van toepassing zijn op
vouchers die na 31 december 2018 zijn
uitgegeven.
Definitie van vouchers
In de nieuwe regelgeving is een ruime
definitie van het begrip voucher opgenomen
omdat vouchers in vele vormen voor
kunnen komen. De voucher kan een fysieke
of een digitale vorm hebben, bijvoorbeeld
in de vorm van een e-mail die verwijst
naar de website waarop de mogelijkheden
en de voorwaarden voor het gebruik
van de voucher staan. Daarnaast kan de
voucher recht geven op veel verschillende
goederenleveringen of diensten. Om te
kunnen spreken van een voucher zal moeten
worden voldaan aan twee voorwaarden.
Ten eerste bestaat de verplichting dat de
voucher als tegenprestatie of gedeeltelijke
tegenprestatie voor goederenleveringen of
diensten aanvaard kan worden. Ten tweede
moet de te verrichten goederenlevering of
diensten, of de identiteit van de potentiële
verrichters ervan, vermeld staan op de
voucher of in de bijbehorende documentatie
inclusief de voorwaarden voor het gebruik
van de voucher. De nieuwe regels zijn
uitsluitend gericht op vouchers die kunnen
worden ingewisseld voor goederen of
diensten. Instrumenten die de houder
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slechts recht geven op een korting op de
prijs bij aankoop daarvan, vallen niet onder
de nieuwe regels. Ook vervoersbewijzen
en toegangskaarten voor bijvoorbeeld een
museum of bioscoop vallen niet onder de
nieuwe voucherregels.
Soorten vouchers
Binnen de bovenstaande definitie van een
voucher kan onderscheid worden gemaakt
tussen twee soorten vouchers: een voucher
voor enkelvoudig gebruik (single purpose
voucher of SPV) en een voucher voor
meervoudig gebruik (multiple purpose
voucher of MPV). Onder een SPV wordt
een voucher verstaan waarbij de plaats
van goederenlevering of dienstverrichting
waarop de voucher betrekking heeft,
alsmede het bedrag van de over die
goederen of diensten verschuldigde
belasting, bekend zijn op het tijdstip van
uitgifte van de voucher. Het hoeft niet
bekend te zijn welke dienst precies wordt
afgenomen. Er is bijvoorbeeld sprake van
een SPV wanneer een voucher recht geeft
op toegang tot een museum of tot een
popconcert in Nederland. Wanneer een
voucher niet kwalificeert als SPV is sprake
van een MPV. Als een voucher bijvoorbeeld
recht geeft op een hotelovernachting in
Nederland of België, dan is vooraf niet
bekend waar die prestatie zal zijn belast
en hoeveel btw erover moet worden
afgedragen.
Moment en maatstaf van heffing
Het heffingsmoment is afhankelijk van het
soort voucher. Het heffingsmoment bij een
SPV ligt op het moment van uitgifte van
de voucher en eventuele daarop volgende
verkopen van de voucher. De verzilvering
van de goederenlevering of dienstverrichting
zal dan niet als zelfstandige handeling in
de heffing worden betrokken. Tenzij sprake

is van een bijbetaling. In dat geval is de
ondernemer bij wie de voucher wordt
ingewisseld nog btw verschuldigd ter zake
van de bijbetaling. Bij een MPV wordt echter
pas geheven op het moment dat de voucher
voor de onderliggende prestatie wordt
ingewisseld. Elke voorafgaande overdracht
van de MPV is op haar beurt dan weer
niet aan belastingheffing onderworpen.
Wanneer een MPV niet wordt ingeleverd is
geen btw verschuldigd. Dit maakt het in de
praktijk aantrekkelijk voor ondernemers om
hun voucher te laten kwalificeren als MPV.
Bij een SPV is de maatstaf van heffing de
voor de voucher betaalde vergoeding. Bij
een MPV ligt dat in bepaalde gevallen net
iets lastiger: de maatstaf van heffing is
gelijk aan de tegenprestatie die betaald
is voor de voucher of, als dat niet bekend
is, de op de voucher of bijbehorende
documentatie vermelde waarde, verminderd
met het belastingbedrag over de geleverde
goederen of verrichte diensten.
Gevolgen voor bestaand Nederlandse
regelgeving
Omdat vouchers in veel vormen voor
kunnen komen, zullen mogelijk een aantal
Nederlandse besluiten in lijn moeten
worden gebracht met de nieuwe regelingen.
Zo kan een waardebon, zegelspaarkaart
of telefoonkaart onder omstandigheden
kwalificeren als voucher. Dit brengt mee dat
zij volgens de nieuwe regels zullen worden
behandeld.
Mr. drs. J. Gruson
088 288 7720
jgruson@deloitte.nl
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Parkeren: Zelfstandige prestatie voor de btw?
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het gelegenheid bieden tot parkeren
bij een natuurpark een zelfstandige prestatie is, die belast is tegen het
algemene tarief van 21%.

T

waalf jaar geleden heeft de Hoge
Raad geoordeeld dat het bieden van
gelegenheid tot parkeren van auto’s
en stallen van fietsen bij een attractiepark
een zelfstandige prestatie is, belast tegen
het algemene btw-tarief. Sindsdien heet
het Europese HvJ veel jurisprudentie
gewezen over de problematiek rondom
gecombineerde prestaties. Volgens het HvJ
moet een prestatie met name als bijkomend
bij de hoofdprestatie worden beschouwd
wanneer zij voor de consument geen doel
op zich is, maar een middel om van de
hoofdprestatie van de dienstverrichter
optimaal gebruik te kunnen maken.
Het gelegenheid bieden tot parkeren aan
bezoekers van parken heeft in de afgelopen
tijd wederom flink in de belangstelling
gestaan. De Hoge Raad moest zich in
een drietal arresten uitspreken over de
btw-behandeling van het gelegenheid
geven tot parkeren bij amusementsparken.
In deze procedures lag de vraag voor
of het gelegenheid geven tot parkeren
bij een natuurpark, een diergaarde en
een attractiepark bijkomend is aan het
toegang verlenen tot deze parken dan wel
een zelfstandige prestatie voor de btw
vormt. Indien het gelegenheid geven tot
parkeren als bijkomende prestatie wordt
gekwalificeerd, volgt deze prestatie het
lot van de hoofddienst: het verlenen van
toegang tot deze parken. In dat geval zou
de parkeerdienst belast zijn tegen het
verlaagde tarief van thans 6% btw. Als het
gelegenheid geven tot parkeren echter een
zelfstandige prestatie vormt, dient hierover
21% btw in rekening te worden gebracht.
Inmiddels heeft de Hoge Raad antwoord
gegeven op deze vraag.
Zelfstandige prestatie
In het eerste arrest ging het om een
natuurpark dat gelegenheid biedt
aan bezoekers om hun auto voor € 2
op parkeerterreinen, gelegen naast

het natuurpark, te parkeren. Deze
parkeerplaatsen zijn slechts bedoeld voor
bezoekers aan het natuurpark zelf. Het
verlenen van toegang tot dat natuurpark
is onderworpen aan het verlaagde
btw-tarief. Het geschil spitste zich toe
op de vraag of het gelegenheid geven
tot parkeren als bijkomende prestatie
opgaat in de hoofddienst, te weten het
verlenen van toegang tot het park. Nadat
Rechtbank Gelderland heeft bevestigd
dat het verlenen tot parkeren inderdaad
een prestatie is die bijkomend is aan de
hoofddienst en derhalve belast is tegen
6% btw, oordeelde Gerechtshof ArnhemLeeuwarden echter dat deze dienst als
een zelfstandige prestatie moet worden
beschouwd en belast is tegen een tarief van
21% btw. In cassatie komt de Hoge Raad
tot hetzelfde oordeel: het gebruikmaken
van een parkeergelegenheid voor een
auto op de plaats van bestemming, is voor
de modale bezoeker een doel op zich en
vormt een zelfstandige hoofdprestatie.
De bezoekers hebben namelijk de keuze
met welk vervoersmiddel zij zich naar dat
park bewegen. Bezoekers die met de auto
komen, weten dat zij de auto niet zomaar
ergens kunnen achterlaten zodat het bieden
van parkeergelegenheid voorziet in hun
behoefte aan een tijdelijke bestemming
voor de auto. Dit dient derhalve te worden
aangemerkt als zelfstandige prestatie,
onderworpen aan het algemene tarief
van 21%.
Na dit arrest leek het gelegenheid bieden
tot parkeren bij een park te kwalificeren als
zelfstandige prestatie. Gezien het feit dat
de beoordeling van de vraag of er sprake
is van een samengestelde dan wel meer
zelfstandige prestaties een zeer feitelijke is,
was het nog de vraag in hoeverre feitelijke
verschillen tot een andere uitkomst zouden
leiden. Deze vraag is beantwoord in een
tweetal recente arresten ten aanzien
van het gelegenheid geven tot parkeren

bij een diergaarde en attractiepark. Hof
Den Haag en Hof Arnhem-Leeuwarden
overwogen dat het gebruik maken van
de parkeergelegenheden een doel op
zich is voor de modale consument en niet
opgaat in de hoofdprestatie, het toegang
verlenen tot de diergaarde respectievelijk
het attractiepark. De consument heeft
de keuze met welk vervoersmiddel zij
naar het amusementspark gaan en als de
consument met de auto gaat, weten zij dat
ze die auto ergens zullen moeten parkeren.
Ook ten aanzien van deze casussen wordt
het gelegenheid geven tot parkeren dus
als zelfstandige prestatie aangemerkt
onderworpen aan het algemene tarief
van 21%.
Conclusie
De vraag of het gelegenheid geven tot
parkeren bij een natuurpark, dierenpark,
attractiepark of (andere) permanent
voor dagrecreatie ingerichte voorziening
bijkomend is aan de hoofddienst, het
verlenen van toegang tot het park, is
hiermee ondubbelzinnig beantwoord.
Duidelijk is dat de modale consument de
keuze heeft om al dan niet met de auto
de betreffende parken te bezoeken en het
gebruik maken van parkeergelegenheden
derhalve een doel op zich is.
Naar aanleiding van de arresten van
de Hoge Raad in deze drie zaken is het
lopende hoger beroep in een zaak waarin
het parkeren bij een welbekend Brabants
attractiepark centraal stond inmiddels
ingetrokken. Al met al is door de afloop
van deze zaken weinig veranderd ten
opzichte van het arrest van de Hoge Raad
over parkeren bij datzelfde welbekende
Brabantse attractiepark uit 2006.
Mr. drs. J. Gruson
088 288 7720
jgruson@deloitte.nl
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Verhuurderheffing ruim
toegepast
Voor de verhuurderheffing moet objectief worden getoetst of sprake is
van een verhuurde woning. Ook als bedoeld is de woning niet meer te
verhuren, is er sprake van een verhuurde woning.
Belastingplicht voor de verhuurderheffing is
alleen aan de orde als sprake is van een voor
verhuur bestemde (sociale) huurwoning.
Dit bestemmingscriterium heeft tot de
nodige rechtspraak geleid. Daarbij ging het
vooral om de vraag of een al dan niet tijdelijk
verhuurde woning die voor de verkoop of
de sloop is bestemd ook voldoet aan het
bestemmingscriterium.
Inmiddels heeft de Hoge Raad dit jaar zijn
oordeel gegeven. Daarop wordt hierna
ingegaan. Maar het is goed eerst kort stil te
staan bij de hieraan voorafgaande conclusie
van de A-G die is besproken in de vorige
editie van Taxtueel. Blijkens deze conclusie
meende de A-G dat ook als de woning
feitelijk nog is verhuurd in de zin van de
verhuurderheffing, betekenis toekomt aan
het bestemmingscriterium. Dit werkte hij
nader uit voor tijdelijk verhuurde woningen
die voor sloop zijn bestemd. Voor woningen
die voor de verkoop zijn bestemd, biedt zijn
uitwerking overigens geen houvast. De A-G
zag dus ruimte voor subjectieve elementen
ofwel de bedoeling van de eigenaar van de
woning.
Objectief toetsen
De Hoge Raad gooit het over een ander
boeg. Opvallend genoeg passeert de Hoge
Raad de duidelijke wettekst, maar baseert hij
zich op de systematiek en de parlementaire
geschiedenis van de wet. Elementen die
de Hoge Raad daaruit naar voren haalt
zijn ‘eenvoud en uitvoerbaarheid’ en het
‘abstraheren van het gedrag en de keuzes
van de belastingplichtige’.
Wat de Hoge Raad feitelijk doet, is de
wettekst oprekken. Niet alleen de voor
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verhuur bestemde woning (wettekst) valt
binnen het bereik van de verhuurderheffing,
maar ook de feitelijk verhuurde woning,
ongeacht de bestemming (uitleg Hoge
Raad). Ofwel: als de woning nog feitelijk
(al dan niet tijdelijk) is verhuurd, is het
wettelijke bestemmingscriterium niet
relevant. Kennelijk wil de Hoge Raad koste
wat het kost een objectief criterium binnen
de verhuurderheffing hanteren en mogen
subjectieve elementen – in weerwil van de
wettekst – geen rol spelen. De wetgever zal
met deze helpende hand van de Hoge Raad
uiterst tevreden zijn.
De Hoge Raad gaat ook nog kort in op
woningen die leeg staan, maar (voor
een bepaald bedrag) te huur worden
aangeboden. Die zijn volgens de Hoge Raad
ook voor de verhuur bestemd. Gelet op het
feit dat voor de verhuurderheffing volgens
de Hoge Raad subjectieve elementen
moeten worden uitgeschakeld (gedrag en
keuzes van de belastingplichtige), moet
dit inhouden dat een leegstaande woning
feitelijk te huur moet zijn aangeboden
(tegen een kale huur tot maximaal de
huurliberalisatiegrens). De bedoeling te gaan
verhuren is dan irrelevant, ook al ligt dat in
de lijn der verwachting. De consequentie
hiervan is dat een verhuurder er verstandig
aan doet een in december leeggekomen
huurwoning pas vanaf 2 januari van het
jaar daarop daadwerkelijk opnieuw te huur
aan te bieden. Op peildatum 1 januari is
de woning dan nog niet (objectief) voor de
verhuur bestemd en is er dus geen sprake
van objectieve belastingplicht voor de
verhuurderheffing.

Kortom: de Hoge Raad schept duidelijkheid
met zijn arrest, maar uiteindelijk zal alleen
de wetgever echt enthousiast kunnen zijn
over de uitkomst. De belastingplichtige
die meende op de wettekst te kunnen
vertrouwen, heeft het nakijken.
Drs. G.J.W. de Ruiter
088 288 0361
GdeRuiter@deloitte.nl
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Antimisbruik in de technisch
aanmerkelijkbelangregeling
In een recente conclusie legt Advocaat Generaal Wattel de Nederlandse
aanmerkelijkbelangregeling in de vennootschapsbelasting langs de EU-lat
van het vrij verkeer.
Achtergrond
Niet in Nederland gevestigde lichamen die
een aanmerkelijk belang (hierna: ab) – een
belang van 5% of meer in het geplaatste
kapitaal – in een Nederlandse vennootschap
aanhouden, kunnen te maken krijgen met
Nederlandse vennootschapsbelastingplicht.
Deze zogeheten technisch ab-regeling
beoogt te voorkomen dat winsten uit een
Nederlandse bron van inkomen nooit in
Nederland belast worden. De regeling is
gericht op misbruiksituaties. Kort gezegd is
sprake van misbruik indien de buitenlands
belastingplichtige het ab in de Nederlandse
vennootschap houdt met als hoofddoel
of een van de hoofddoelen om de heffing
van belasting bij een ander te ontgaan
(subjectieve toets) en er sprake is van een
kunstmatige (reeks van) constructie(s) of
(samenstel van) transactie(s) (objectieve
toets). Vanaf 1 januari 2018 is de ab-regeling
beperkt tot situaties waarin sprake is van
het ontgaan van inkomstenbelasting.
Voor die datum zag de regeling tevens
op het ontgaan van dividendbelasting.
De antimisbruikregeling in geval van
het ontgaan van dividendbelasting
is per voorgenoemde datum in de
dividendbelasting opgenomen en niet meer
in de vennootschapsbelasting.
Verplaatsing feitelijke leiding
A-G Wattel beoordeelt in een recente
conclusie de Nederlandse ab-regeling
in de vennootschapsbelasting, en meer
specifiek de uitleg en toepassing van
die regeling door Hof Den Haag met
betrekking tot de hieronder geschetste
casus. Hij toetst daarbij met name aan
het EU-recht. De in Nederland gevestigde
belanghebbende waarin het ab wordt
gehouden, wordt via vennootschappen in
Jersey en Luxemburg gehouden door een
in Zwitserland woonachtig persoon X. In
2010 verkreeg belanghebbende van X een

deel van de aandelen in een Nederlandse
Holding, waardoor het belang in die Holding
opliep tot 51%. In hetzelfde jaar werd de
feitelijke leiding van belanghebbende naar
Luxemburg verplaatst. Het bestuur van
belanghebbende wordt vanaf dat moment
door een trustmaatschappij verzorgd.
Medio 2012 heeft de Holding ruim € 24 mln.
dividend aan belanghebbende uitgekeerd.
In geschil is of de dividenduitkering belast
is op grond van de ab-regeling in de
vennootschapsbelasting. Het gerechtshof
meent van wel. In het tegen die uitspraak
ingestelde beroep in cassatie stelt
belanghebbende onder andere dat het hof
er een te ruim misbruikbegrip op na houdt
voor de toepassing van buitenlandse abregeling. Van misbruik is naar haar oordeel
geheel geen sprake.
Aansluiting EU-recht
Voor de invulling van de antimisbruikregeling
in de buitenlandse ab-regeling
moet, zo blijkt uit de parlementaire
geschiedenis, aansluiting worden
gezocht bij de rechtspraak van het
HvJ over de verenigbaarheid van
antiontgaansbepalingen met het EUrecht. Uit vaste rechtspraak blijkt dat een
nationale maatregel die de vrijheid van
vestiging beperkt, gerechtvaardigd kan
zijn wanneer de regeling specifiek gericht
is op volstrekt kunstmatige constructies
die bedoeld zijn om de belastingwetgeving
van de betrokken lidstaat te ontwijken.
Of in een concreet geval sprake is van
een volstrekt kunstmatige constructie
moet van geval tot geval, op basis van
de concrete omstandigheden, worden
beoordeeld. Uit recente rechtspraak van
het HvJ over vrij verkeer belemmerende
fiscale antimisbruikbepalingen kan
volgens A-G Wattel worden afgeleid dat
dergelijke maatregelen geen overkill mogen
inhouden en daarom in reikwijdte beperkt

moeten blijven tot volstrekt kunstmatige
constructies. Daarnaast blijkt dat de
fiscus minimaal een begin van bewijs of
aanwijzingen van misbruik moet leveren.
Verder dient een belastingplichtige steeds
een reële gelegenheid tot tegenbewijs van
de eventuele zakelijkheid van de constructie
te krijgen.
Conclusie A-G
Volgens A-G Wattel heeft het hof in zijn
uitspraak aansluiting gezocht bij de
misbruikrechtspraak van het HvJ en is
concreet en individueel beoordeeld dat
sprake is van misbruik. De verplaatsing van
de feitelijke leiding van belanghebbende
leidde tot toepassing van de ab-regeling.
Belanghebbende heeft geen enkele
verklaring voor de emigratie kunnen
geven. Aldus heeft belanghebbende niet
aannemelijk weten te maken dat zij haar
ab in de Holding vanuit Luxemburg is gaan
houden met het oog op ‘de daadwerkelijke
uitoefening van een economische activiteit
voor onbepaalde tijd door middel van een
duurzame vestiging’. Volgens A-G Wattel
bevat de technisch ab-regeling geen ruime
overkill met omkering van de bewijslast
en sluit de regeling tegenbewijs tegen de
wettelijke misbruikcriteria niet uit. De A-G
concludeert dat de door het hof aangelegde
maatstaf in overeenstemming met het EUrecht is, waardoor over de daaruit getrokken
feitelijke conclusie in cassatie in beginsel niet
met vrucht geklaagd kan worden. Tevens is
geen sprake van onbegrijpelijkheid. Derhalve
geeft hij de Hoge Raad in overweging het
cassatieberoep van belanghebbende
ongegrond te verklaren. Het is nu wachten
op de uitspraak van de Hoge Raad.
L.C. van Hulten MSc
088 288 1361
lvanhulten@deloitte.nl
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Inkomstenbelasting
T-biljet indienen
Een T-biljet, waarmee om teruggaaf
van inkomstenbelasting kan worden
verzocht, kan tot vijf jaar na afloop van het
kalenderjaar worden ingediend. Hierbij
geldt wel een teruggaafdrempel van € 14.
Tot en met 31 december 2018 kunt u dus
alsnog om een teruggaaf verzoeken over het
jaar 2013.
Ga na of uw voorlopige teruggaaf
inkomstenbelasting 2018 correct is
Indien u dit jaar een voorlopige teruggaaf
inkomstenbelasting ontvangt, wordt
deze volgend jaar in principe ongewijzigd
voortgezet. U hoeft dus niet elk jaar een
nieuw verzoek in te dienen. Als u wilt dat de
hoogte van de voorlopige teruggaaf wordt
aangepast, moet u een wijzigingsverzoek
indienen bij de belastingdienst. Geef
eventuele wijzigingen tijdig door. Indien de
voorlopige teruggaaf te hoog is vastgesteld,
wordt namelijk belastingrente in rekening
gebracht als de definitieve aanslag met een
bij te betalen bedrag later dan zes maanden
na afloop van het jaar wordt vastgesteld.
Vergoeding van belastingrente bij een
teruggaaf vindt daarentegen alleen nog
plaats als de belastingdienst te lang doet
over het vaststellen van een aanslag.
Investeringen: spreiden of
concentreren?
Voor ondernemers die van plan zijn om
op korte termijn te investeren, is het zinvol
om na te gaan of ze die investeringen
allemaal nog dit jaar moeten doen,
of dat ze die beter kunnen spreiden
over dit jaar en volgend jaar. Bij een
investeringsniveau van € 56.642 bereikt
de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek het
maximum van € 15.863. Vervolgens neemt
vanaf een investeringsniveau van € 104.891
de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
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af met 7,56% van het verschil tussen
het geïnvesteerde bedrag en € 104.891.
Als gevolg hiervan bestaat bij een
investeringsniveau van € 314.673 geen
aanspraak meer op investeringsaftrek.
Vooruitbetaalde rente in verband met
de eigen woning
Als uw box 1-inkomen in 2019 naar
verwachting lager zal zijn dan dit jaar, kan
het vanuit fiscaal oogpunt voordelig zijn om
hypotheekrente op uw eigenwoningschuld
vooruit te betalen. Een extra argument
hiervoor is dat het maximale tarief
waartegen eigenwoningrente in de vierde
schijf van de inkomstenbelasting in aftrek
kan worden gebracht jaarlijks afneemt. In
2019 bedraagt dit tarief nog 49% (2018:
49,5%). Vanaf 2020 zal het afbouwtraject
worden versneld. Vooruitbetaalde rente
mag echter niet onbeperkt in aanmerking
worden genomen. Slechts vooruitbetaalde
rente over een tijdvak dat uiterlijk op 30 juni
2019 eindigt, is in 2018 aftrekbaar.
Aflossen eigenwoningschuld
Als u uw eigenwoningschuld geheel
hebt afgelost, krijgt u in 2018 nog een
forfaitaire aftrekpost die even hoog is als
het eigenwoningforfait. Per saldo bent u
met betrekking tot uw eigen woning dan
geen inkomstenbelasting verschuldigd. Dit
is de zogenoemde Hillen-aftrek. Vanaf 2019
wordt de zogenoemde Hillen-aftrek echter
jaarlijks met 3,33% afgebouwd, zodat deze
regeling over dertig jaar niet meer bestaat.
Belastingplichtigen met een eigen woning
maar zonder eigenwoningschuld worden
de komende jaren dus met toenemende
belastingheffing in box 1 geconfronteerd.
Anderzijds wordt het eigenwoningforfait
voor woningen met een waarde tussen
€ 75.000 en € 1.060.000 de komende
jaren verlaagd.
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Indien op de woning nog een (kleine) schuld
drukt, is verder van belang dat het maximale
aftrektarief voor renten en kosten van
eigenwoningschulden in box 1 de komende
jaren wordt ingeperkt. Indien u overweegt
om uw eigenwoningschuld af te lossen
is het derhalve van groot belang om alle
fiscale voor- en nadelen goed af te wegen.
Naast de hierboven genoemde factoren
dient bijvoorbeeld ook de invloed van een
eventuele aflossing op de verschuldigde
rendementsheffing in box 3 in ogenschouw
te worden genomen, alsmede de toepassing
van de bijleenregeling bij aankoop van
een nieuwe woning. Gezien de enorme
complexiteit van deze materie, is het
raadplegen van een deskundig adviseur
bepaald geen overbodige luxe.
Aftrek onderhoudskosten
monumentenpanden
In 2018 mag u onder bepaalde
voorwaarden nog 80% van de op
u drukkende onderhoudskosten
van een rijksmonumentenpand als
persoonsgebonden aftrekpost in mindering
brengen op uw inkomen. Deze aftrek komt
echter per 1 januari 2019 te vervallen en
wordt dan vervangen door een niet-fiscale
subsidieregeling. Teneinde nog te kunnen
profiteren van de fiscale aftrek, zou u
kunnen overwegen om onderhoud aan uw
monumentenpand zoveel mogelijk dit jaar
te laten plaatsvinden. Essentieel is dat de
daaraan verbonden kosten dan wel nog in
2018 worden betaald.
Belastingschulden
Openstaande belastingschulden kunt u het
beste zo veel mogelijk nog dit jaar betalen.
Deze schulden komen namelijk niet in
mindering op de rendementsgrondslag
van box 3 per 1 januari. Alleen voor
erfbelastingschulden geldt een
uitzondering. Door de belasting nog dit jaar

te betalen, heeft u op 1 januari 2019 een
kleiner vermogen, zodat u minder belasting
in box 3 betaalt. Wanneer u uiterlijk 8 weken
voor het einde van het kalenderjaar een
verzoek om vaststelling of wijziging van
een voorlopige aanslag doet, of uiterlijk 13
weken voor het einde van het kalenderjaar
een aangifte inkomstenbelasting indient,
maar u de aanslag niet tijdig ontvangt, mag
u de verschuldigde inkomstenbelasting
toch als schuld in mindering brengen op
de rendementsgrondslag van box 3 per 1
januari 2019.
Aftrekbare giften
Particulieren hebben recht op een
aftrekpost ter zake van giften aan
algemeen nut beogende instellingen. Er
geldt een drempelbedrag van 1% van het
verzamelinkomen vóór toepassing van
de persoonsgebonden aftrek, met een
minimum van € 60. Bovendien mag de
aftrek niet méér bedragen dan 10% van het
verzamelinkomen vóór toepassing van de
persoonsgebonden aftrek. Deze drempels
gelden niet voor periodieke giften. Daarvan
is sprake als u zich verplicht om gedurende
een periode van ten minste vijf jaren jaarlijks
een even grote schenking te doen ten
behoeve van een kwalificerende instelling.
Deze verplichting kan zowel bij notariële als
bij onderhandse akte worden aangegaan.
Ter stimulering van de fondsenwerving
door culturele instellingen mogen giften
aan dergelijke instellingen voor toepassing
van de giftenaftrek worden verhoogd met
een factor 1,25. De verhoging bedraagt
maximaal € 1.250. Het plafond van de
giftenaftrek in de inkomstenbelasting wordt
met eenzelfde bedrag verhoogd.
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Voorlopige verliesverrekening
In de inkomstenbelasting bestaat de
mogelijkheid om een verlies in box 1
(inkomen uit werk en woning) of box
2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) te
verrekenen met positieve inkomsten
in de negen volgende jaren. Per 1
januari 2019 wordt de voorwaartse
verliesverrekeningstermijn voor box
2-inkomen echter beperkt tot zes
jaar. De termijn voor achterwaartse
verliesverrekening blijft ongewijzigd, te
weten drie jaar voor box 1-inkomen en
één jaar voor box 2-inkomen. Voordat
het verlies over een jaar definitief wordt
vastgesteld, kan op verzoek gebruik worden
gemaakt van de voorlopige achterwaartse
verliesverrekening. Dit levert een
liquiditeitsvoordeel op. De inspecteur houdt
bij de voorlopige verliesverrekening rekening
met 80% van het vermoedelijke verlies.
Als u nog wel over onverrekende verliezen
in box 2 beschikt maar niet langer een
aanmerkelijk belang hebt, kunt u na twee
jaar een verzoek indienen om deze verliezen
te laten omzetten in een belastingkorting.
Deze korting komt dan in mindering op de
verschuldigde belasting in box 1.
Middeling
Indien uw box 1-inkomen over een
reeks van drie aaneengesloten jaren van
jaar tot jaar sterk verschilt, kunt u een
middelingsverzoek indienen. U moet dit
verzoek doen binnen 36 maanden nadat
de aanslagen over de desbetreffende
jaren onherroepelijk zijn geworden. De
verschuldigde inkomstenbelasting wordt
dan herrekend over uw gemiddelde
inkomen in die jaren, zodat u minder last
hebt van het progressieve tarief in box 1.
Een teruggaaf is alleen aan de orde voor
zover het verschil tussen de geheven
en de herrekende belasting meer dan
€ 545 bedraagt.
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Schulden dga aan bv
Het kabinet heeft aangekondigd een
regeling te gaan uitwerken die dga’s
ontmoedigt om bedragen groter dan
€ 500.000 te lenen van hun bv. Dit bedrag
mag worden verhoogd met schulden die zijn
aangegaan om een eerste eigen woning te
financieren. Indien het totaalbedrag van de
schulden deze drempel overschrijdt, wordt
het surplus vanaf 1 januari 2022 aangemerkt
als box 2-inkomen. Om te voorkomen dat
u met de maatregel wordt geconfronteerd,
zou u kunnen overwegen om eventuele
excessieve schulden nu reeds af te bouwen
door middel van aflossing uit eigen middelen
of het doen van een dividenduitkering.
Wanneer u in 2018 of 2019 dividend uitkeert,
is hierover nog 25% inkomstenbelasting
verschuldigd in box 2. Vanaf 2020 gaat dit
tarief omhoog in verband met de verlaging
van de vennootschapsbelastingtarieven.
Zie daarover het onderdeel met nieuwe
regelgeving.
Vennootschapsbelasting
Vraag tijdig een juiste voorlopige
aanslag aan
Verwacht u over het (boek)jaar 2018 een
aanslag vennootschapsbelasting met een
te betalen bedrag, vraagt u dan vóór de
eerste dag van de vijfde maand na afloop
van het boekjaar een (herziene) voorlopige
aanslag vennootschapsbelasting aan, of
dien vóór de eerste dag van de vierde
maand na afloop van het boekjaar de
aangifte vennootschapsbelasting over dat
jaar in. Op die manier voorkomt u dat uw
vennootschap belastingrente verschuldigd
wordt. Het percentage van de belastingrente
voor aanslagen vennootschapsbelasting
is namelijk gekoppeld aan de wettelijke
rente op handelstransacties. Het
belastingrentepercentage bedraagt
8%. Vergoeding van belastingrente is
daarentegen alleen aan de orde als
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de inspecteur niet tijdig een teruggaaf
vaststelt naar aanleiding van een verzoek of
een aangifte.
Giftenaftrek
Het bedrag dat jaarlijks als aftrekbare gift
kan worden aangemerkt, beloopt maximaal
50% van de winst met een maximum van
€ 100.000. Giften aan culturele instellingen
worden vermenigvuldigd met een factor
1,5. De verhoging bedraagt echter
maximaal € 2.500. Overigens heeft de
staatssecretaris goedgekeurd dat giften
door een vennootschap die zijn ingegeven
door de charitatieve behoefte van de
aandeelhouder, maar die verder wel voldoen
aan de voorwaarden voor giftenaftrek, door
de vennootschap in aanmerking mogen
worden genomen.
Voorkoming verliesverdamping
Verliezen die zijn geleden tot en met het
boekjaar 2018 kunnen worden verrekend
met winsten van het voorafgaande jaar
en die van de negen volgende boekjaren.
Verliezen die worden geleden vanaf het
boekjaar 2019 zijn nog slechts zes jaar
voorwaarts verrekenbaar. Het is van belang
om na te gaan of uw vennootschap dus nog
over nog niet-verrekende verliezen beschikt
die dreigen te verdampen en te laten
beoordelen welke mogelijkheden er zijn om
dit te voorkomen.

verliesverrekening kan plaatsvinden met
het positieve belastbare bedrag van het
voorafgaande jaar. De inspecteur houdt bij
de voorlopige verliesverrekening rekening
met 80% van het vermoedelijke verlies.
Schenkbelasting
Vrijstellingen schenkbelasting
Ouders kunnen jaarlijks binnen bepaalde
grenzen schenkingen doen aan hun
kinderen zonder schenkbelasting
verschuldigd te zijn. Per kind kan in 2018
€ 5.363 onbelast worden geschonken.
Indien het kind tussen de 18 en 40 jaar oud
is, mag in 2018 eenmalig een bedrag van
€ 25.731 onbelast worden geschonken,
mits op deze vrijstelling in de aangifte een
beroep wordt gedaan. Indien de schenking is
bestemd voor de betaling van een kostbare
studie van uw kind, bedraagt de eenmalig
verhoogde vrijstelling in 2018 € 53.602.
De eenmalig verhoogde vrijstelling
voor schenkingen in verband met de
eigen woning bedraagt € 100.800.
Belastingplichtigen die in 2015 of in 2016
gebruik hebben gemaakt van de eenmalig
verhoogde vrijstelling kunnen op grond van
overgangsrecht in 2018 nog een aanvullende
vrijgestelde schenking doen, zodat zij alsnog
van de verruiming van de vrijstelling tot
€ 100.800 kunnen profiteren. Voor overige
verkrijgingen geldt in 2018 een vrijstelling
van € 2.147.

Voorlopige verliesverrekening
In de vennootschapsbelasting bestaat de
mogelijkheid om verliezen te verrekenen
met winst van andere jaren. Voordat
het verlies over een jaar definitief wordt
vastgesteld, kan op verzoek gebruik
worden gemaakt van de voorlopige
achterwaartse verliesverrekening. Dit levert
een liquiditeitsvoordeel op. Voorlopige
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II. Wijzigingen in de
belastingwetgeving in 2019

O

nderstaand treft u een overzicht
aan van de belangrijkste wijzigingen
in de belastingwetgeving voor het
komende jaar. Deze maatregelen maken
deel uit van het pakket Belastingplan 2019
dat op Prinsjesdag dat bij de Tweede Kamer
is ingediend. Dit Belastingplan bestaat met
name uit maatregelen die het kabinet al
vorig jaar in het Regeerakkoord ‘Vertrouwen
in de toekomst’ heeft aangekondigd. Verder
wordt er in een aparte paragraaf aandacht
besteed aan de fiscale wetsvoorstellen en
beleidsvoornemens die na 2019 in werking
gaan treden.

staat dat het tarief in de eerste schijf in 2019
juist met 0,10% stijgt naar 36,65%.

Inkomensbeleid, tarieven en
heffingskortingen
Inkomensbeleid
De maatregelen van kabinet op het vlak van
inkomensbeleid zijn er primair op gericht
om werkenden te laten profiteren van de
verbeterde economische situatie. Daartoe
wordt in de komende jaar een aanzienlijke
lastenverlichting op arbeid doorgevoerd.
Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat
voor alle Nederlanders de koopkracht stijgt.
Hierdoor moet iedereen gaan voelen dat het
beter gaat met de Nederlandse economie.

Algemene heffingskorting
Door het tweeschijvenstelsel krijgen
voornamelijk werkenden met een
middeninkomen een fiscale lastenverlichting.
Het kabinet wil echter dat alle groepen in
de samenleving erop vooruitgaan. Om dit
te bewerkstellingen wordt het maximum
van de algemene heffingskorting verhoogd
naar € 2.447 in 2019 (2018: € 2.265). De
inkomensafhankelijke afbouw tot nihil
bij een box 1-inkomen van € 68.507 blijft
echter gehandhaafd. Het resultaat is een
hoger afbouwpercentage van 5,147%
in 2019 (2018: 4,683%). Hiermee wordt
voornamelijk de koopkrachtontwikkeling van
lage inkomens en uitkeringsgerechtigden
ondersteund. Het kabinet is voornemens
om de maximale algemene heffingskorting
ook na 2019 verder te verhogen tot
uiteindelijk € 2.753 in 2021.

Tarieven box 1
De lastenverlichting op arbeid wordt
voornamelijk bereikt door het verlagen
van de tarieven voor inkomen uit werk en
woning (box 1). Hierdoor ontstaat vanaf
2021 een tweeschijvenstelsel in de loon- en
inkomstenbelasting met een basistarief
van 37,05% en een toptarief van 49,5%.
Het omslagpunt komt te liggen bij een box
1-inkomen van € 68.507. In 2019 worden de
eerste stappen in deze richting gezet door
een verlaging van de tarieven in de tweede
en derde schijf. In beide schijven daalt het
tarief van 40,85% naar 38,10%. Ook het
tarief in de vierde en laatste schijf daalt ligt
van 51,95% naar 51,75%. Daartegenover
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Schijfgrenzen box 1
Ook in 2019 worden de tariefgrenzen in box
1 aangepast aan de inflatie. Het beginpunt
van de hoogste tariefschijf is echter tot
en met 2021 bevroren op € 68.507. Als
gevolg hiervan zullen belastingplichtigen
relatief sneller in de hoogste schijf vallen,
waardoor de belastingopbrengst zal stijgen.
De opbrengst van deze maatregel wordt
gebruikt ter gedeeltelijke financiering van
het tweeschijvenstelsel.

Arbeidskorting
De arbeidskorting gaat in 2019 omhoog en
bedraagt dan maximaal € 3.339 (2018: €
3.249). In samenhang hiermee wordt het
opbouwtraject van deze heffingskorting
verlengd tot een arbeidsinkomen van
€ 34.060 (2018: € 33.112). Daartegenover
staat dat de arbeidskorting voor hogere
inkomens sneller zal worden afgebouwd

dan nu het geval is. Uit het Belastingplan
blijkt namelijk dat vanaf volgend jaar
een afbouwpercentage van 6% wordt
gehanteerd, waar dat nu nog 3,6% is.
Hierdoor profiteren met name werkenden
met een laag inkomen van deze maatregel.
Het kabinet is van plan om de verhoging van
de maximale arbeidskorting de komende
jaren door te zetten, totdat deze in 2021
uitkomt op € 3.941.
Ouderenkorting
De ouderenkorting wordt per 1 januari 2019
met € 178 verhoogd. Belangrijker nog is
dat een geleidelijke inkomensafhankelijke
afbouw van deze heffingskorting wordt
geïntroduceerd. Het afbouwpercentage
bedraagt in 2019 15% boven een
verzamelinkomen van € 36.783. Onder
de nu geldende regeling heeft een AOWgerechtigde met een verzamelinkomen
van maximaal € 36.346 aanspraak op een
ouderenkorting van € 1.418 ouderenkorting.
Zodra het inkomen ook maar één euro
hoger is, geldt slechts een arbeidskorting
van € 75. Dit leidde tot negatieve
inkomenseffecten voor AOW-gerechtigden
met een inkomen net boven die fatale grens.
Inkomensafhankelijke
combinatiekorting
Het maximum van de inkomensafhankelijke
combinatiekorting wordt in 2019 alleen
geïndexeerd en komt dan uit op € 2.835
(2018: € 2.801). Het opbouwtraject wordt
echter wel aangepast. Zo vervalt het
basisbedrag van 1.052. Daartegenover
staat dat het opbouwpercentage toeneemt
tot 11,45% (2018: 6,159%) boven een
arbeidsinkomen van € 4.993. Het gevolg van
deze maatregel is dat het maximum van de
inkomensafhankelijke combinatiekorting
reeds bij een lager arbeidsinkomen wordt
bereikt. Met het gewijzigde opbouwtraject
wil het kabinet belastingplichtigen prikkelen
om meer uren te gaan werken.
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Overzicht heffingskortingen
Hieronder is een overzicht opgenomen van de heffingskortingen in 2018 en 2019.
Heffingskortingen

Stand 2018

Stand 2019

Maximum algemene heffingskorting beneden AOW-leeftijd

€ 1.157

€ 1.268

Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd

€ 1.157

€ 1.268

Afbouwpercentage algemene heffingskorting

4,683%

5,147%

€0

€0

€ 3.249

€ 3.399

3,60%

6,0%

€0

€0

€ 728

€ 737

€ 1.418/€ 72

€ 1.596

n.v.t.

15%

€ 423

€ 429

Maximum inkomensafhankelijk combinatiekorting

€ 2.801

€ 2.835

Opbouwpercentage inkomensafhankelijke combinatiekorting

6,159%

11,45%

Minimale algemene heffingskorting
Maximum arbeidskorting
Afbouwpercentage arbeidskorting
Minimale arbeidskorting
Jonggehandicaptenkorting
Ouderenkorting
Ouderenkorting afbouwpercentage
Alleenstaande ouderenkorting

Inkomstenbelasting overig
Investeringsaftrek en willekeurige
afschrijving op milieubedrijfsmiddelen
Naar aanleiding van een positieve evaluatie
worden de energie-investeringsaftrek, de
milieu-investeringsaftrek en de willekeurige
afschrijving op milieubedrijfsmiddelen voor
een periode van vijf jaar gecontinueerd
(tot 1 januari 2024). Het percentage van de
energie-investeringsaftrek wordt echter wel
verlaagd van 54,5% naar 45%.
Afbouw Hillenregeling
Indien het eigenwoningforfait in een bepaald
jaar hoger is dan de renten en kosten
van de eigenwoningschuld, voorziet de
zogenoemde Hillenregeling in een forfaitaire
aftrekpost ter grootte van het verschil,
zodat per saldo geen inkomstenbelasting in

box 1 verschuldigd is ter zake van de eigen
woning. Vanaf 1 januari 2019 wordt deze
aftrek echter jaarlijks met 3,33% afgebouwd,
totdat de regeling in 2048 geheel is
uitgefaseerd. Belastingplichtigen die hun
eigenwoningschuld hebben afgelost worden
in de komende jaren dus in toenemende
mate geconfronteerd met belastingheffing
in box 1.
Afschaffing monumentenaftrek
De persoonsgebonden aftrekpost
voor onderhoudskosten van
rijksmonumentenpanden komt per 1
januari 2019 te vervallen. Het geld dat
vrijkomt door afschaffing van de fiscale
monumentenaftrek wordt deels aangewend
voor een nieuwe subsidieregeling en
anderzijds voor de versterking van de

bestaande Subsidieregeling instandhouding
monumenten (SIM). Particuliere eigenaren
van rijksmonumentenpanden met een
woonfunctie kunnen onder de nieuwe
regeling eenmaal per jaar (in de periode
1 maart – 30 april) subsidie aanvragen bij
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
voor kosten die zij in het voorafgaande
jaar hebben gemaakt in verband met
werkzaamheden, maatregelen en
voorzieningen ten behoeve van de
instandhouding van het rijksmonument. Het
voorgestelde subsidiepercentage bedraagt
35% van de subsidiabele kosten.
Verlenging vrijstelling
pleegzorgvergoedingen
Pleegzorgvergoedingen die worden
toegekend voor het opvangen van
pleegkinderen zijn tijdelijk vrijgesteld van
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de heffing van inkomstenbelasting. De
wetgever beoogde met deze tijdelijke
vrijstelling discussies te voorkomen over
de vraag of sprake is van een bron van
inkomen. Eerder was al besloten om de
vrijstelling te verlengen tot 1 januari 2019.
Uit een evaluatie is naar voren gekomen
dat aanleiding bestaat om de vrijstelling
structureel te maken. Hierover moet
echter nog besluitvorming plaatsvinden.
In afwachting hiervan wordt de vrijstelling
nu opnieuw met een jaar verlengd (tot 1
januari 2020).
Conserverende aanslag lijfrenten en
pensioenen
De wetgever codificeert een arrest
van de Hoge Raad uit 2017, waarin ons
hoogste rechtscollege oordeelde dat het
opleggen van een conserverende aanslag
bij emigratie ter zake van pensioen- en
lijfrenteaanspraken onder omstandigheden
in strijd met de goede verdragstrouw
kan komen. Het gaat om gevallen waarin
het toepasselijke belastingverdrag in een
exclusieve woonstaatheffing voorziet, en
•• premies voor de lijfrenteaanspraak die zijn
betaald vóór 1 januari 1992, dan wel in de
periode 1 januari 2001 tot en met 15 juli
2009; of
•• aanspraken op en bijdragen voor een
pensioenregeling in de periode vóór 16 juli
2009 niet tot het loon zijn gerekend.
Achtergrond hiervan is dat Nederland in
voornoemde tijdvakken de waarde in het
economische verkeer van de betreffende
aanspraken in de heffing betrok en
daarmee zich een heffingsrecht toe-eigende
dat eigenlijk aan de verdragspartner
toebehoorde. Ook had de premieaftrek in
die periode geen voorwaardelijk karakter.
Wanneer een conserverende aanslag
mede betrekking heeft op premies
welke in die periode zijn betaald, moet
compartimentering plaatsvinden.
46

Loonbelasting
Verhogen maximumbedrag
vrijwilligersregeling
Op dit moment kunnen vrijwilligers een
vergoeding van ten hoogste € 150 per
maand (tot een maximum van € 1.500
per jaar) ontvangen zonder dat hierover
loonheffingen verschuldigd te zijn. Deze
maximumbedragen worden per 1 januari
2019 te verhogen tot respectievelijk € 170
per maand en € 1.700 per jaar.
Beperking looptijd 30%-regeling
De looptijd van de zogenoemde
30%-regeling voor inkomende
extraterritoriale werknemers wordt per
1 januari 2019 ingekort van acht tot vijf
jaar. De looptijdverkorting werkt door
naar de mogelijkheid om te opteren voor
partiële buitenlandse belastingplicht in de
inkomstenbelasting. Aanleiding voor de
wetswijziging is dat uit een evaluatie van de
30%-regeling bleek dat deze door circa 80%
van de gebruikers niet langer dan vijf jaar
wordt toegepast.
In eerste instantie wilde het kabinet
bestaande gevallen niet tegemoetkomen.
Echter, nadat het besluit was gevallen om
de dividendbelasting te handhaven heeft
men toch financiële ruimte gevonden voor
een overgangsregeling. Degenen op wie
op 31 december 2018 de 30%-regeling van
toepassing is en voor wie de regeling door
de inkorting van de termijn tot vijf jaar voor
het einde van de oorspronkelijke looptijd
zou eindigen, kunnen de 30%-regeling –
mits zij overigens aan de voorwaarden
blijven voldoen – tot en met uiterlijk
2020 toepassen.
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Heffingskorting buitenlands
belastingplichtigen
In de loonheffing mag vanaf 2019
alleen nog het belastingdeel van de
heffingskortingen worden toegepast
waarop niet-kwalificerende buitenlandse
belastingplichtigen uit het betreffende
land in de inkomstenbelasting recht
hebben. Kwalificerende buitenlands
belastingplichtigen zullen hun aanspraak
op het belastingdeel van de nietarbeidgerelateerde heffingskortingen
dan in de inkomstenbelasting geldend
moeten maken. Om de wetgeving in
overeenstemming met het EU-recht te
brengen stelt het kabinet voor om vast te
leggen dat niet-kwalificerende buitenlandse
belastingplichtigen die inwoner zijn van
een EU/EER-lidstaat in voorkomende
gevallen steeds recht hebben op het
belastingdeel van de arbeidskorting en de
inkomensafhankelijke combinatiekorting in
de inkomstenbelasting.
Vennootschapsbelasting
Tariefsverlaging
vennootschapsbelasting
Om een concurrerend vestigingsklimaat
te kunnen behouden, voert het
kabinet een forse verlaging van de
vennootschapsbelastingtarieven door in
zowel de eerste schijf (belastbaar bedrag
tot € 200.000) als in de tweede schijf
(belastbaar bedrag vanaf € 200.000).
Aanvankelijk zouden deze tarieven in 2021
uitkomen op respectievelijk 16% en 22,25%.
Nu de afschaffing van de dividendbelasting
niet doorgaat, wordt de verlaging van de
tarieven verder doorgezet. Het tarief in de
eerste schijf bedraagt in 2021 volgens de
gewijzigde plannen 15%, terwijl een toptarief
van 20,5% is voorzien. Het toptarief in 2019
blijft ongewijzigd (25%). Het tarief in de
eerste schijf gaat volgend jaar wel omlaag
naar 19% (2018: 20%). Voor 2020 bedragen
de tarieven resp. 17,5% en 22,55%.

Voorwaartse verliesverrekening
De mogelijkheid om verliezen uit
voorgaande (boek)jaren te verrekenen met
positieve belastbare winsten uit latere jaren
wordt beperkt tot zes jaar. De versobering
van de voorwaartse verliesverrekening
in de vennootschapsbelasting geldt voor
het eerst ter zake van verliezen geleden
in 2019. Voor belastingplichtigen met een
gebroken boekjaar geldt dat de maatregel
van toepassing is vanaf het boekjaar dat
aanvangt in het kalenderjaar 2019. Verliezen
geleden in 2019 kunnen derhalve tot en
met 2025 worden verrekend. Voor verliezen
geleden tot en met 2018 blijft echter de
negenjaartermijn gelden. Een in 2018
geleden verlies is dus nog verrekenbaar
met winsten tot en met uiterlijk 2027;
dit is dus langer dan verliezen die in de
jaren 2019 en 2020 ontstaan. Om die
reden is een overgangsregeling getroffen
waarin een inbreuk wordt gemaakt op de
verplichting om de oudste verliezen het
eerst te verrekenen. Concreet komt het
erop neer dat verliezen uit 2019 en 2020 in
voorkomende gevallen eerder voorwaarts
mogen worden verrekend dan het verlies
uit 2018 om onnodige verliesverdamping
te voorkomen. In samenhang met
beperking van verliesverrekening in de
vennootschapsbelasting wordt ook de
voorwaartse verliesverrekeningstermijn
voor inkomen uit aanmerkelijk belang (box
2) in de inkomstenbelasting beperkt tot
zes jaar.
Implementatie ATAD 1
Ter implementatie van de Europese
Anti-belastingontwijkingsrichtlijn
(ATAD1) worden per 1 januari 2019
twee nieuwe regelingen ingevoerd.
Het betreft een renteaftrekbeperking
(earningsstrippingmaatregel), alsmede een
regeling voor zogenoemde gecontroleerde
buitenlandse entiteiten (CFC-regeling).

Daarnaast worden enkele wijzigingen
aangebracht in de bestaande exitheffing
die wordt geheven bij overbrenging van
vermogensbestanddelen of de fiscale
vestigingsplaats naar een andere staat.
Earningsstrippingmaatregel
De renteaftrekbeperking heeft betrekking
op het verschil tussen de rentelasten en
rentebaten op derden- en concernleningen.
Dit rentesaldo is aftrekbaar tot maximaal
30% van de EBITDA van de belastingplichtige
(‘earnings before interest, tax, depreciation
and amortisation’), maar in elk geval tot een
bedrag van minimaal € 1 mln. Het meerdere
is niet aftrekbaar, maar kan wel onbeperkt
worden voortgewenteld naar een volgend
jaar. Er wordt geen groepsuitzondering
ingevoerd, zodat de renteaftrekbeperking
in beginsel per entiteit moet worden
toegepast. Wel mag de maatregel worden
toegepast op het niveau van de fiscale
eenheid. Er geldt geen eerbiedigende
werking voor bestaande leningen.In
verband met de invoering van de nieuwe
renteaftrekbeperking stelt het kabinet voor
om de renteaftrekbeperkingen in verband
met bovenmatige deelnemingsrente
en overnameholdings te schrappen.
Hiermee wordt beoogd het systeem van
renteaftrekbeperkingen robuuster te
maken. Tevens wordt de beperking van
de verrekenbaarheid van verliezen voor
houdster- en financieringsmaatschappijen
opgeheven, althans voor verliezen die
ontstaan in boekjaren die aanvangen op of
na 1 januari 2019.
CFC-regeling
Om te voorkomen dat winsten worden
verschoven naar dochterondernemingen
gevestigd in landen met een laag
belastingtarief, voert Nederland een
zogenoemde CFC-regeling in. Winst die bij de
dochteronderneming wordt gerapporteerd,
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maar die eigenlijk in de belastinggrondslag
van de Nederlandse belastingplichtige
thuishoort, wordt reeds aan de
belastingplichtige toegerekend op basis
van het arm’s-lengthbeginsel. In aanvulling
daarop gaat een regeling gelden voor
entiteiten waarin een belang van meer dan
50% wordt gehouden en die zijn gevestigd
in staten zonder winstbelasting of met een
statutair tarief van minder dan 9% of in
zogenoemde niet-coöperatieve jurisdicties.
Bepaalde categorieën niet uitgekeerd
(passief) inkomen van een dergelijke
CFC worden aan de belastingplichtige/
moedermaatschappij toegerekend. Er
geldt een uitzondering voor CFC’s die
een ‘wezenlijke economische activiteit’
uitoefenen. Voor de invulling van dat begrip
gelden specifieke substance-eisen.

Beperking terugwerkende kracht
spoedreparatie fiscale eenheid
Eerder dit jaar heeft het kabinet een
wetsvoorstel ingediend dat voorziet in
aanpassing van het fiscale eenheidsregime
in de vennootschapsbelasting aan
de rechtspraak van het HvJ inzake de
zogenoemde ‘per element’-benadering.
Aanvankelijk zouden de voorgestelde
maatregelen met terugwerkende
kracht tot 25 oktober 2017 11:00 uur
in werking treden. Om te voorkomen
dat vennootschapsbelastingplichtige
ondernemingen met betrekking tot
aangiften over het jaar 2017 achteraf met
gewijzigde wetgeving zouden worden
geconfronteerd, is echter besloten om de
terugwerkende kracht te beperken tot 1
januari 2018.

Exitheffingen
De Nederlandse exitheffing voor de
heffing van vennootschapsbelasting is
grotendeels in overeenstemming met de
exitheffingbepalingen uit ATAD1. Alleen
met betrekking tot de invordering van
de belasting worden enkele wijzigingen
voorgesteld. Zo wordt de termijn waarvoor
uitstel van invordering van de exitheffing kan
worden verkregen verkort van tien naar vijf
jaar. Zekerheidstelling voor de voldoening
van de belastingschuld kan alleen nog
worden gevraagd bij gegronde vrees dat de
belastingschuld niet kan worden verhaald.
Ten slotte moet de belastingschuld voortaan
direct worden betaald voor zover de
belastingschuldige voordelen realiseert ter
zake van vermogensbestanddelen waarop
de exitheffing betrekking heeft.

Afschrijving op gebouwen in
eigen gebruik
De afschrijving op gebouwen
in eigen gebruik wordt voor
vennootschapsbelastingplichtige
ondernemingen per 1 januari 2019
beperkt tot 100% van de WOZ-waarde
(de bodemwaarde). Op dit moment
geldt voor gebouwen in eigen gebruik
nog een bodemwaarde van 50% van de
WOZ-waarde. Fiscale afschrijving op deze
gebouwen zal dus eerder dan nu het
geval is worden beperkt. Wel is alsnog
overgangsrecht getroffen om het effect
van deze maatregel te verzachten. Als het
gebouw door de belastingplichtige vóór 1
januari 2019 in gebruik is genomen en op
dat tijdstip nog geen drie jaar op het gebouw
is afgeschreven, mag de belastingplichtige
conform het oude regime blijven afschrijven
totdat de driejaarperiode is verstreken.
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Afschaffen fiscale aftrek vergoeding
aanvullend tier 1-kapitaalinstrumenten
Een door het kabinet voorgestelde
grondslagverbredende maatregel betreft
de afschaffing van de wettelijke bepaling
die de fiscale aftrekbaarheid toestaat
van de coupon over aanvullend tier
1-kapitaalinstrumenten (de zogeheten
contingent convertibles). Met deze
maatregel beoogt men de fiscale prikkel
voor de financiering met vreemd vermogen
voor alle belastingplichtigen te beperken
en te komen tot een meer gelijke fiscale
behandeling van eigen vermogen en vreemd
vermogen.
Dividendbelasting
Handhaving dividendbelasting
Met het oog op het behouden én het
aantrekken van hoofdkantoren van
internationaal opererende bedrijven,
stelde het kabinet aanvankelijk voor om
de dividendbelasting per 1 januari 2020
af te schaffen. Gezien de aanhoudende
kritiek op dit voornemen heeft het kabinet
echter besloten om de dividendbelasting
toch te handhaven en een alternatief
pakket maatregelen te presenteren met
lastenverlichtingen voor het bedrijfsleven.
In directe samenhang met de afschaffing
van de dividendbelasting zouden directe
beleggingen in Nederlands vastgoed door
fiscale beleggingsinstellingen niet langer
worden toegestaan, omdat de wetgever
vreesde voor een heffingslek. Deze
maatregel is eveneens komen te vervallen.
Omzetbelasting
Verhoging lage btw-tarief
Het lage tarief in de btw wordt per 1 januari
2019 verhoogd van 6% naar 9%. Dit heeft
tot gevolg dat bijvoorbeeld boodschappen,
consumpties, geneesmiddelen en boeken
duurder worden. Het kabinet verwacht
beperkte grenseffecten aangezien in

de omringende landen de prijzen voor
voedingsmiddelen over het algemeen hoger
liggen dan in Nederland. De tariefverhoging
werkt ook door naar de Wet op de
vaste boekenprijs. In die wet wordt een
wijziging opgenomen die ondernemers de
mogelijkheid biedt om een vastgestelde
vaste prijs te wijzigen en daarmee het effect
van een btw-wijziging te verdisconteren. Er
is geen overgangsrecht getroffen. Wanneer
vóór 1 januari 2019 betaling plaatsvindt
voor een prestatie die pas in 2019 wordt
verricht, hoeft derhalve geen correctie naar
het nieuwe lage btw-tarief van 9% plaats te
vinden. Facturering vóór 1 januari 2019 leidt
ook tot toepassing van het tarief van 2018.
Uitbreiding btw-sportvrijstelling
De btw-sportvrijstelling geldt momenteel
voor sportprestaties die aan leden van
sportverenigingen worden verricht. De
reikwijdte van deze vrijstelling wordt
per 1 januari 2019 echter uitgebreid,
waardoor deze ook van toepassing is op
sportprestaties aan niet-leden. De vrijstelling
geldt dan eveneens voor niet-commerciële
exploitanten van sportaccommodaties. Om
de negatieve financiële gevolgen van het
verlies van vooraftrek te beperken, wordt
een compensatieregeling geïntroduceerd.
Amateursportorganisaties worden
gecompenseerd door de ‘Subsidieregeling
stimulering bouw en onderhoud
sportaccommodaties’ terwijl gemeenten
worden gecompenseerd door middel
van de ‘Regeling specifieke uitkering
stimulering’. Het kabinet komt daarnaast
met overgangsregelingen ten aanzien
van (I) toepassing van de gebruikelijke
herzieningsregels op resterende
bouwtermijnen van sportaccommodaties
die bestemd zijn voor btw-belast gebruik
en die betaald moeten worden in 2019, (II)
voor ingebruikname na 1 januari 2019 van
sportaccommodaties die bedoeld zijn voor

btw-belast gebruik en (III) voor gewijzigd
gebruik na 1 januari 2019 van roerende
en onroerende zaken waarvan btw-belast
gebruik voorzien was.
Implementatie btw e-commercerichtlijn
Een deel van de aangenomen EUrichtlijn met betrekking tot elektronische
diensten en afstandsverkopen wordt
per 1 januari 2019 in de Nederlandse
omzetbelastingwetgeving geïmplementeerd.
De te implementeren onderdelen zien met
name op vereenvoudiging van het btwregime voor telecommunicatiediensten,
omroepdiensten en elektronische diensten
(zoals dat per 1 januari 2015 geldt).
Ondernemers die voor kleine bedragen
online digitale diensten leveren aan
particulieren in andere lidstaten en die in
één lidstaat zijn gevestigd, zijn voortaan
de btw in de eigen lidstaat verschuldigd
naar het daar geldende tarief. Van deze
vereenvoudiging kan echter alleen gebruik
worden gemaakt indien een ondernemer
onder de totale grensoverschrijdende
omzetdrempel van € 10.000 blijft. Daarnaast
mogen ondernemers die digitale diensten
verrichten voor particulieren in andere
lidstaten de factureringsregels toepassen
van de eigen EU-lidstaat. Verder kunnen
ondernemers die buiten de EU gevestigd
zijn, maar wel een btw-registratie hebben
binnen de EU per 1 januari 2019 gebruik
maken van het Mini One-Stop Shop
System (MOSS).
Btw-behandeling van vouchers
Per 1 januari 2019 wordt de zogenoemde
Voucherrichtlijn in de Nederlandse btwwetgeving geïmplementeerd. De nieuwe
geharmoniseerde regels moeten een einde
maken aan een aantal onduidelijkheden
wat betreft de btw-heffing over
goederenleveringen en dienstverrichtingen
waarbij vouchers als tegenprestatie worden
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gebruikt. Omdat die onduidelijkheden tot
verstoringen van de interne markt leiden,
is een oplossing nodig door middel van
regelgeving. De nieuwe regels hebben in het
bijzonder betrekking op de definitie en de
soorten van vouchers, het al dan niet heffen
van btw bij transacties met vouchers en de
maatstaf van heffing bij belaste transacties
met een voucher.
Nultarief zeeschepen
Zeeschepen en de bevoorrading van en
andere prestaties die betrekking hebben
op zeeschepen vallen in beginsel onder
het btw-nultarief. De omschrijving van
de leveringen en diensten wordt per 1
januari 2019 echter aangepast. Zo wordt
bijvoorbeeld meer precies omschreven
welke schepen vallen onder het nultarief.
De beperking houdt in dat het btw-nultarief
alleen nog van toepassing is indien het
zeeschip voor 70% of meer is bestemd voor
de vaart op volle zee.
Mileubelastingen en verhuurderheffing
Belastingen op milieugrondslag
De energiebelasting en afvalstoffenbelasting
worden aangepast om de prikkel om
vervuiling te beperken te vergroten. In dit
kader worden de tarieven in de eerste schijf
van de energiebelasting beter in verhouding
gebracht tot de CO2-uitstoot. Dit betekent
dat het tarief voor elektriciteit lager wordt
en het tarief voor aardgas hoger. Het
tarief van de eerste schijf voor elektriciteit
wordt aankomend jaar verlaagd met 0,72
cent per kWh. Het reguliere tarief van de
eerste schijf in de energiebelasting voor
aardgas wordt 3 cent per m3 hoger. In de
energiebelasting wordt een vast bedrag
per aansluiting in mindering gebracht
op de voor de levering van elektriciteit
verschuldigde energiebelasting. Deze
belastingvermindering wordt teruggebracht
van € 308,54 naar € 257,54. Ten slotte wordt
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het tarief van de afvalstoffenbelasting voor
het storten en verbranden van afvalstoffen
verhoogd. Met deze maatregel is beoogd het
recyclen van afval financieel aantrekkelijker
te maken ten opzichte van het verbranden
en storten. Per 1.000 kilogram wordt het
tarief € 31,39 in plaats van € 13,21.
Verminderen verhuurdersheffing voor
verduurzaming van huurwoningen
Verhuurders die verhuurderheffing
verschuldigd zijn, worden beloond
voor het realiseren van verbetering
in de energieprestatie van bestaande
huurwoningen. Zij kunnen onder
voorwaarden in aanmerking komen voor
een heffingsvermindering. Om daarvoor
in aanmerking te komen dient te woning
met minimaal drie Energie-Indexklassen
te worden verbeterd. Daarnaast dient na
renovatie een Energie-Index van maximaal
1,4 (label B of beter) te zijn bereikt.
Tarief verhuurderheffing
Het tarief van de verhuurdersheffing wordt
ingaande 2019 met 0,3 %-punt verlaagd
naar 0,561%.
Formeel en invordering
Aansprakelijkheid van begunstigden
Een van de manieren waarop
belastingschuldigen belastingbetaling
proberen te ontlopen, is dat zij zich
ontdoen van hun vermogen vlak voordat de
belastingdienst de verhaalsmogelijkheden
voor de inning van belasting veilig
heeft kunnen stellen. Voorbeelden zijn
schenkingen aan familieleden en liquidatieuitkeringen door rechtspersonen aan
aandeelhouders. Begunstigden van deze
betalingen kunnen vanaf 1 januari 2019
aansprakelijk worden gesteld door de
ontvanger, wanneer zij wisten of behoorden
te weten dat de belastingdienst hierdoor
benadeeld zou kunnen worden.
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Uitbreiding verhaalsmogelijkheden
op erfgenamen
Erfgenamen kunnen op dit moment op
grond van het civiele recht aansprakelijk
worden gehouden voor schulden van de
erflater. Voor belastingschulden is deze
aansprakelijkheid beperkt, met als doel
om erfgenamen te beschermen. Volgens
de wetgever biedt deze bescherming
echter ook ongewenste mogelijkheden om
belastingbetalingen te ontlopen. Daarom
wordt de aansprakelijkheid van erfgenamen
uitgebreid met het bedrag van schenkingen
die de erfgenaam van de erflater heeft
ontvangen binnen 180 dagen voor
diens overlijden.
Alternatieve wijze van
bekendmaking aanslag
Bepaalde termijnen, zoals de
bezwaartermijn en de betalingstermijn,
nemen pas een aanvang na het
bekendmaken van de belastingaanslag op
de voorgeschreven wijze. Bij rechtspersonen
die niet langer bestaan, is bekendmaking
van de aanslag echter niet zonder meer
mogelijk. Hiervoor is in de regel tussenkomst
van de rechter nodig. In het buitenland
is dit soms zelfs überhaupt niet mogelijk.
Dit frustreert of vertraagt invordering
van belastingschulden. Daarom stelt de
wetgever een alternatieve en eenvoudiger
wijze van bekendmaking van de aanslag
voor, als het gaat om (vermoedelijk) niet
langer bestaande rechtspersonen.

rechtspersonen, waarbij niet duidelijk is wie
de begunstigde is. Om beter zicht te krijgen
op onder andere dit soort constructies,
worden potentieel aansprakelijke personen
verplicht om desgevraagd informatie aan de
belastingdienst te verstrekken ten behoeve
van de invordering van belasting.
Belastingrenteregeling
inkomstenbelasting en erfbelasting
Belastingplichtigen die in een betaalpositie
verkeren, ontkomen nu alleen aan
renteberekening wanneer zij vóór de
eerste dag van de vierde maand na
afloop van het jaar aangifte hebben
gedaan. Sinds het belastingjaar 2014 is
het indieningstijdstip van de aangifte
inkomstenbelasting echter verschoven
naar 1 mei na afloop van het kalenderjaar.
Deze datum wordt vanaf 1 januari 2019 ook
in de belastingrenteregeling gehanteerd.
Een vergelijkbare aanpassing wordt
voorgesteld voor aanslagen erfbelasting.
Ook daar geldt voortaan als uitgangspunt
dat geen belastingrente in rekening wordt
gebracht indien tijdig aangifte wordt
gedaan en de aanslag conform die aangifte
wordt vastgesteld.

Uitbreiding informatieverplichting
Volgens de staatssecretaris signaleert
de belastingdienst dat bestaande
informatieverplichtingen soms niet
genoeg informatie opleveren om een
aansprakelijkstelling voldoende te kunnen
onderbouwen. Dit is bijvoorbeeld het
geval als vermogen weggesluisd wordt
met gebruikmaking van buitenlandse
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Tarieven inkomstenbelasting
Sinds 1 januari 2011 wijkt de lengte van de tweede en de derde schijf in de tarieftabel voor
belastingplichtigen die vanaf 1 januari 1946 zijn geboren af van die voor belastingplichtigen die vóór die
datum zijn geboren.
De tarieven in de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die op of na 1 januari 1946 zijn geboren en
nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, luiden in 2019 als volgt:
bij een box 1- inkomen
van meer dan

maar niet
meer dan

belasting-tarief

tarief premie
volksverzekeringen

totaal

-

€ 20.384

9,00%

27,65%

36,65%

€ 20.384

€ 34.300

10,45%

27,65%

38,10%

€ 34.300

€ 68.507

38,10%

-

38,10%

€ 68.507

-

51,75%

-

51,75%

De tarieven in de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die op of na 1 januari 1946 zijn geboren,
maar wel de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, luiden in 2019 als volgt:
bij een box 1- inkomen
van meer dan

maar niet
meer dan

belasting-tarief

tarief premie
volksverzekeringen

totaal

-

€ 20.384

9,00%

9,75%

18,75%

€ 20.384

€ 34.300

10,45%

9,75%

20,20%

€ 34.300

€ 68.507

38,10%

-

38,10%

€ 68.507

-

51,75%

-

51,75%

De tarieven in de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die vóór 1 januari 1946 zijn geboren, luiden
in 2019 als volgt:
bij een box 1- inkomen
van meer dan
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maar niet
meer dan

belasting-tarief

tarief premie
volksverzekeringen

totaal

-

€ 20.384

9,00%

9,75%

18,75%

€ 20.384

€ 34.817

10,45%

9,75%

20,20%

€ 34.817

€ 68.507

38,10%

-

38,10%

€ 68.507

-

51,75%

-

51,75%
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Personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zijn niet langer AOW-premie verschuldigd.
Dit resulteert in een lager gecombineerd tarief in de eerste en tweede schijf. In de derde en vierde
tariefschijf wijkt het tarief niet af.
Het tarief in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) bedraagt in 2019 ongewijzigd 25%. Ook het tarief
in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) blijft in 2019 hetzelfde: 30%. Sinds 2017 geldt echter wel een
gewijzigde systematiek voor de berekening van het forfaitaire rendement in box 3.
Premiepercentages
De premiepercentages voor de sociale verzekeringen luiden in 2019 als volgt:
Omschrijving

2018

2019

AOW-premie

17,90%

17,90%

ANW-premie

0,10%

0,10%

WLZ-premie

9,65%

9,65%

AOF-basispremie werkgever

6,27%

6,47%

WW – marginale AWF-premie werkgever

2,85%

3,25%

WW – gemiddelde wachtgeldpremie werkgever

1,23%

1,36%

WHK premie

1,16%

1,22%

Uniforme opslag kinderopvang

0,50%

0,50%

Inkomensafhankelijke werkgeversheffing ZVW (hoog)

6,90%

6,95%

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (laag)

5,65%

5,70%

De maximum premie-inkomensgrens voor de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet
komt in 2019 uit op € 55.923 (2018: € 54.614).
Tarieven vennootschapsbelasting en dividendbelasting
Het vennootschapsbelastingtarief voor 2019 luidt als volgt:
Bij een belastbaar
bedrag of een
belastbaar
Nederlands bedrag
van meer dan
I
€ 200.00

maar niet
meer dan

II
€ 200.00

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag,
vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door
het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het
gedeelte van het belastbare bedrag, of het gedeelte van
het belastbare Nederlandse bedrag, dat het in kolom I
vermelde bedrag te boven gaat
III

IV

-

19%

€ 38.00

25%

Het dividendbelastingtarief in 2019 bedraagt ongewijzigd 15%.
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IV. Maatregelen die in werking
treden na het jaar 2019
Ook voor de belastingjaren na 2019 is het kabinet voornemens om een aantal fiscale maatregelen door te
voeren. De belangrijkste worden hieronder toegelicht.
Inkomensbeleid
Tweeschijvenstelsel
De lastenverlichting op arbeid wordt voornamelijk bereikt door het fors verlagen van de tarieven voor
inkomen uit werk en woning (box 1). Hierdoor ontstaat vanaf 2021 een tweeschijvenstelsel in de loon- en
inkomstenbelasting met een basistarief van 37,05% en een toptarief van 49,5%. Het omslagpunt komt
te liggen bij een box 1-inkomen van € 68.507. In de onderstaande tabellen is te zien welke stappen de
komende jaren worden gezet om het tweeschijvenstelsel te bereiken.
Algemene tarieftabel
Gecombineerd tarief

2018

2019

2020

2021

Tarief eerste schijf

36,55%

36,65%

37,05%

37,05%

Tarief tweede schijf

40,85%

38,10%

37,80%

37,05%

Tarief derde schijf

40,85%

38,10%

37,80%

37,05%

Tarief vierde schijf

51,95%

51,75%

50,50%

49,50%

Tarieftabel AOW-gerechtigden
Gecombineerd tarief

2018

2019

2020

2021

Tarief eerste schijf

18,65%

18,75%

19,15%

19,15%

Tarief tweede schijf

22,95%

20,20%

19,90%

19,15%

Tarief derde schijf

40,85%

38,10%

37,80%

37,05%

Tarief vierde schijf

51,95%

51,75%

50,50%

49,50%

Het tweeschijvenstelsel is met namen voordelig voor werkenden van wie het inkomen momenteel in de
tweede en derde schijf wordt belast. AOW-gerechtigden krijgen met een drieschijvenstelsel te maken,
omdat zij niet langer premieplichtig zijn voor de AOW en de ANW. Tot een inkomen van € 35.286 (indien
geboren op of na 1 januari 1946), respectievelijk € 36.153 (indien geboren vóór 1 januari 1946) geldt voor
AOW-gerechtigden per 2021 een tarief van 19,15%.
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Maximumtarief aftrekposten box 1
Een belangrijke maatregel om de tariefverlaging op arbeid te bekostigen, is het beperken van het
maximale tarief waartegen aftrekposten in box 1 in aanmerking kunnen worden genomen. Vanaf 2020 zal
dit aftrektarief jaarlijks met 3%-punt worden verlaagd totdat in 2023 het basistarief van 37,05% is bereikt.
Op dit moment geldt al een afbouwtraject voor de hypotheekrenteaftrek. De andere aftrekposten
in box 1 die door de maatregel worden geraakt zijn de mkb-winstvrijstelling, de tbs-vrijstelling, de
ondernemersaftrek en de persoonsgebonden aftrek. Ten aanzien van de twee eerstgenoemde posten
geldt de maatregel overigens alleen wanneer de winst respectievelijk het resultaat in het betreffende jaar
op een positief bedrag uitkomt. Hieronder zijn de aanpassingen in tabelvorm opgenomen.
Jaar

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Maximaal aftrek

49,5%

49,0%

46,0%

43,0%

40%

37,05%

Maximaal aftrektarief
overige posten

51,95%

51,75%

46,0%

43,0%

40%

37,05%

Het doel van de versnelde afbouw van het aftrektarief van de hypotheekrente is huishoudens een
financiële prikkel te geven om af te lossen op de eigenwoningschuld. De middelen die specifiek als
gevolg van die maatregel vrijkomen, worden gebruikt om het eigenwoningforfait te verlagen. Deze
verlaging vindt geleidelijk plaats in de periode tot en met 2023 en heeft met name effect voor eigen
woningen met een WOZ-waarde tot € 1.060.000. Voor zover de WOZ-waarde hoger is dan dit bedrag,
blijft het eigenwoningforfait van 2,35% gelden. De maatregel heeft evenmin effect op de bijtelling
die in aanmerking moet worden genomen ter zake van het privégebruik van woningen die tot het
ondernemingsvermogen behoren.
Eigenwoningforfait/
WOZ-waarde
€ 0 – € 12.500

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0%

0%

0%

0%

0%

0%

€ 12.500 – € 25.000

0,25%

0,25%

0,20%

0,20%

0,20%

0,15%

€ 25.000 – € 50.000

0,40%

0,35%

0,35%

0,30%

0,30%

0,25%

€ 50.000 – € 75.000

0,55%

0,50%

0,45%

0,40%

0,40%

0,35%

€ 75.000 – € 1.060.000

0,70%

0,65%

0,60%

0,50%

0,50%

0,45%

> € 1.060.000

2,35%

2,35%

2,35%

2,35%

2,35%

2,35%
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Verhoging box 2-tarief
Het tarief voor inkomen uit aanmerkelijk
belang (box 2) wordt vanaf 2020 stapsgewijs
verhoogd. Het kabinet wil hiermee een
te sterke aanzuigende werking naar de
bv voorkomen die mogelijk zou optreden
als gevolg van de tariefverlaging in de
vennootschapsbelasting. Op die manier
blijft het globale evenwicht in belastingdruk
tussen IB-ondernemers en aandeelhouders
in een bv in stand. Het box 2-tarief stijgt in
2020 met 1,25%-punt tot 26,25%. In 2021
komt daar nog eens 0,65%-punt bij, zodat
het tarief uiteindelijk 26,9% bedraagt.
De tariefverhoging valt lager uit dan in
het Regeerakkoord was voorzien (28,5%
in 2021).
Schulden van dga aan bv
Het kabinet heeft in de Miljoenennota
aangekondigd een regeling te gaan
uitwerken die dga’s ontmoedigt om
bedragen groter dan € 500.000 te lenen
van hun bv. Indien het totaalbedrag van de
schulden deze drempel overschrijdt, wordt
het surplus vanaf 1 januari 2022 aangemerkt
als box 2-inkomen. Aanvankelijk wilde men
alleen een overgangsregeling treffen voor
reeds bestaande eigenwoningschulden
bij de eigen bv. In oktober 2018 heeft het
kabinet echter aangekondigd dat ook
nieuwe financieringen ten behoeve van de
eigen woning buiten de reikwijdte van de
maatregel zullen blijven. Financieringen ten
behoeve van andere onroerende zaken
worden nadrukkelijk niet uitgezonderd.
De voorgenomen wetswijziging zal in het
voorjaar van 2019 bij de Tweede Kamer
worden ingediend. Voorafgaand zal nog
een internetconsultatie plaatsvinden.
Het kabinet heeft ervoor gekozen om de
maatregel nu al aan te kondigen, zodat
dga’s zo lang mogelijk de tijd krijgen om
excessieve schuldverhoudingen met hun bv
af te wikkelen.
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Loonheffingen
Fiets van de zaak
Het gebruik van de fiets voor woonwerkverkeer wordt gestimuleerd door
vanaf 1 januari 2020 de waarde van het
privévoordeel van de fiets van de zaak vast
te stellen met behulp van een forfait. De
fiscale bijtelling wordt gesteld op 7% van de
consumentenadviesprijs.
S&O-afdrachtvermindering
Inhoudingsplichtigen die een onderneming
drijven waarbinnen R&D-activiteiten
worden verricht, kunnen voor de kosten
en uitgaven die hiermee gemoeid zijn,
gebruik maken van de zogenoemde S&Oafdrachtvermindering. Zij moeten dan wel
beschikken over een zogenoemde S&Overklaring en aan diverse administratieve
voorwaarden voldoen. Nu de afschaffing van
de dividendbelasting niet doorgaat, heeft
het kabinet besloten om extra geld vrij te
maken voor het stimuleren van innovatieve
werkzaamheden. Daartoe wordt het
percentage van de afdrachtvermindering
in de tweede schijf (S&O-grondslag > €
350.000) per 2020 verhoogd van 14% naar
16%.
Verlaging werkgeverslasten
De werkgeverslasten op arbeid zullen de
komende jaren worden verlaagd. Vanaf
2021 is hiervoor een bedrag van € 200 mln.
gereserveerd. De precieze invulling van deze
lastenverlichting is echter nog onderwerp
van politieke besluitvorming.
Vennootschapsbelasting
Implementatie ATAD 2
In 2019 zal een wetsvoorstel worden
ingediend ter implementatie van de tweede
Europese Anti-belastingontwijkingsrichtlijn
(ATAD 2). Het gaat met name om
bepalingen die zogenoemde hybride
mismatches beogen te bestrijden. De

maatregelen moeten per 2020 in werking
treden. Voorafgaand aan het indienen
van het wetsvoorstel zal eerst nog een
internetconsultatie plaatsvinden.
Nieuwe concernregeling
In juni 2018 is een wetsvoorstel met
spoedreparatiemaatregelen bij de Tweede
Kamer ingediend teneinde het fiscale
eenheidsregime in overeenstemming te
brengen met EU-recht. Het wetsvoorstel
moet met terugwerkende kracht tot 1
januari 2018 in werking treden en vormt
een tijdelijke oplossing tot aanpassing van
het regime in verband met ontwikkelingen
in de rechtspraak van het HvJ. Op termijn
zal het huidige regime van de fiscale
eenheid echter opgevolgd worden door
een toekomstbestendige concernregeling.
Op dit moment worden de diverse
mogelijkheden bestudeerd, waarbij
overleg plaatsvindt met het bedrijfsleven,
belangengroeperingen en de wetenschap.
De uitkomsten van dit overleg worden
meegenomen in een keuzedocument
dat in de eerste helft van 2019 ter
internetconsultatie wordt aangeboden.
Vervolgens wordt een conceptwetsvoorstel
uitgewerkt dat vermoedelijk medio 2020 ter
internetconsulatie wordt gepubliceerd. Pas
daarna wordt een definitief wetsvoorstel bij
de Tweede Kamer ingediend. De vormgeving
van de toekomstbestendige concernregeling
blijft voorlopig dus nog in nevelen gehuld.
Dividendbelasting
Invoering conditionele bronbelastingen
Tegelijkertijd met de afschaffing van
de dividendbelasting zou per 1 januari
2020 een nieuwe bronbelasting worden
ingevoerd die betrekking zou hebben
op groepsdividenden uitgekeerd aan
laag belastende jurisdicties en op
misbruiksituaties. Nu de dividendbelasting
toch blijft bestaan, wordt de invoering van
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deze bronbelasting uitgesteld. Het kabinet
wil namelijk eerst de gevolgen van een
mogelijke integratie van beide belastingen
bestuderen. Het voornemen om per 2021
een conditionele bronbelasting op rente
en royalty’s in te voeren vindt overigens
gewoon doorgang. Dat wetsvoorstel wordt
echter pas volgend jaar gepubliceerd.
Omzetbelasting
Herziening kleine
ondernemingsregeling
Het kabinet voert een modernisering van
de kleineondernemersregeling (KOR) door.
Momenteel geldt deze regeling enkel voor
natuurlijke personen. Het wetsvoorstel
voorziet in vervanging van de huidige KOR
door een facultatieve omzetgerelateerde
vrijstellingsregeling van omzetbelasting.
De omzetdrempel bedraagt € 20.000
per kalenderjaar. Het beoogde doel is te
komen tot een eenvoudiger uitvoerbare
regeling voor kleine ondernemers, ongeacht
hun rechtsvorm, en vermindering van
uitvoeringskosten voor de belastingdienst.
Alle ondernemers die de omzetdrempel niet
overschrijden kunnen onder de vrijstelling
vallen. Wanneer zij hiervoor opteren zijn zij
ontheven van het doen van btw-aangifte
en de daarbij horende administratieve
verplichtingen met betrekking tot door
hen verrichte goederenleveringen
en diensten in Nederland. Verlegde
btw en btw verschuldigd wegens
intracommunautaire verwervingen moeten
de kleine ondernemers nog wel aangeven.
Ondernemers die de vrijstelling willen
toepassen, dienen uiterlijk vier weken
voorafgaand aan het belastingtijdvak
waarvoor de vrijstelling geldt hierom
te verzoeken bij de inspecteur. Omdat
door toepassing van de vrijstelling geen
recht meer op aftrek van voorbelasting
bestaat, kan het voor ondernemers
interessant zijn om de reguliere btw-

regels toe te passen, met name wanneer
hun afnemers de btw die zij in rekening
brengen in aftrek kunnen brengen. Er is
voorzien in een regeling voor herziening
voor sfeerovergangen als gevolg van de
toepassing van de nieuwe KOR, omdat de
nieuwe regeling wordt vormgegeven als
een vrijstelling. Kleine ondernemers dienen
btw op investeringen terug te betalen op
basis van de herzieningsregels. Bij een
sfeerovergang blijft herziening achterwege
beneden een grensbedrag van € 500.
De beoogde inwerkingtredingsdatum
van de nieuwe regeling is 1 januari 2020.
Ondernemers krijgen de mogelijkheid
vanaf 1 juni 2019 melding te doen van het
toepassen van de nieuwe KOR vanaf 1
januari 2020.
Herzieningsregels kostbare diensten
In mei 2017 is een consultatievoorstel
gepubliceerd dat voorziet in uitbreiding
van de bestaande btw-herzieningsregels
voor investeringsgoederen naar
kostbare diensten. Het gaat hierbij om
diensten die (I) over een langere periode
worden gebruikt, (II) plegen te worden
geactiveerd op de balans en (III) waarop
voor de heffing van inkomstenbelasting
en vennootschapsbelasting wordt
afgeschreven. Concreet gaat het dan
bijvoorbeeld om de volgende diensten:
bepaalde merknamen, computersoftware,
octrooien en bepaalde investeringen in
vastgoed. Voor diensten die betrekking
hebben op onroerende zaken, wordt de
herzieningstermijn tien jaar. Voor andere
kostbare diensten is de herzieningstermijn
vijf jaar. Het is nog niet bekend wanneer de
maatregel in werking zal treden.

Autobelastingen
Belasting van personenauto’s en
motorrijwielen
Onder de huidige wettelijke regeling wordt
op aanvraag teruggaaf van BPM verleend
voor personenauto’s die voor 90% of meer
worden gebruikt voor openbaar vervoer of
taxivervoer. Deze teruggaafmogelijkheid
wordt met ingang van 1 januari 2020
afgeschaft, zodat er voor deze groep een
financiële prikkel ontstaat tot aanschaf van
milieuvriendelijke auto’s.
Belasting zware motorrijtuigen
De milieudifferentiatie in de Wet belasting
zware motorrijtuigen wordt geactualiseerd.
Dit houdt in dat de meer vervuilende
vrachtauto’s uit binnen- en buitenland meer
belasting gaan betalen. Voor de schoonste
vrachtauto’s blijft het huidige tarief van
toepassing. De maatregel gaat ook gelden in
andere landen die belasting heffen op basis
van het Eurovignet. De inwerkingtreding
is afhankelijk van de goedkeuring in die
andere landen.
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Van Liere Media, Emmen
Oplage
5.500 exemplaren
Abonnement
Wilt u dit magazine kosteloos
ontvangen?
Stuur dan een mail naar:
cvanderhoeven@deloitte.nl.
Adreswijziging
Een adreswijziging kunt u doorgeven aan het
kantoor waar u cliënt bent, c.q. waarvan u de
Taxtueel ontvangt.
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Finance Learning
Verdieping in vaktechnische
onderwerpen
Deloitte Academy organiseert cursussen en
masterclasses op het gebied van finance,
waarbij u meteen kan voldoen aan uw PEverplichting.
De cursussen zijn kort en praktisch, waarbij
netwerken met collega professionals
gestimuleerd wordt.
Onze docenten zijn alle professionals
bij Deloitte en zijn werkzaam in alle
branches. Zij geven les vanuit hun eigen
praktijkervaring, waardoor zij de theorie
met herkenbare voorbeelden uiteen kunnen
zetten.
Ons aanbod is zeer praktijkgericht en
volgt de actualiteit per marktsegment.
Zie hiernaast het actuele cursusaanbod
voor 2019.
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Business Chemistry – inhouse
Future of finance – 12 en 13 februari 2019 (13 PE)
Women on Boards – 7 maart 2019 (35 PE)
Data Visualisatie – 14 maart 2019 (7 PE)
BTW in de praktijk – 11 en 12 juni 2019 (14 PE)

Meer informatie
Voor meer informatie over Deloitte Academy en de cursussen
verwijzen wij u naar onze website,
www.deloitte.nl/financelearning.
Of neem contact op met +31 88 288 9333.

