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 Voorwoord 

Voor u ligt weer een nieuwe editie van Taxtueel. 
Onder deze vertrouwde naam gaat echter een 
nieuwe opzet schuil. En dat zit hem zeker niet 
alleen in de frequentie, die is teruggebracht 
naar een keer per kalenderjaar. Waar de nadruk 
eerder lag op het duiden van uitspraken van 
rechters in individuele zaken en het bespreken 
van losse wetsvoorstellen, hebben wij nu gekozen 
voor een meer thematische aanpak, waarbij 
auteurs belangrijke fiscale ontwikkelingen op 
hun vakgebied de revue laten passeren. Thema’s 
die dit keer aan bod komen zijn box 3, de eigen 
woning, verliezen in de vennootschapsbelasting, 
renteaftrekbeperkingen, staatssteun en 
rulings, bronbelastingen, het UBO-register, 
de aangekondigde aanscherping van het 
verschoningsrecht en horizontaal toezicht. Is alles 
dan anders? Nee, dat niet. Achterin dit blad treft 
u ook dit jaar de vertrouwde eindejaarsspecial 
aan, met daarin een samenvatting van de 
belangrijkste wetswijzigingen voor het komende 
jaar en een overzicht van de belangrijke belasting- 
en premiepercentages voor 2021. Wij wensen u 
veel leesplezier. 
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Achtergrond
In box 3 van de Wet inkomstenbelasting 2001 
wordt inkomen uit onder andere spaartegoeden, 
beleggingen en effecten in de belastingheffing 
betrokken. Tot 2017 vond deze heffing plaats via 
de eenvoudige fictie dat over de box 3-grondslag 
een rendement werd behaald van 4%. Over dit 
forfaitaire rendement werd vervolgens geheven 
tegen een tarief van 30%. Met het toenemen van 
het verschil tussen het behaalde daadwerkelijke 
rendement en het forfaitaire rendement nam ook 
het gevoel van onrechtvaardigheid over de box 
3-heffing bij veel belastingplichtigen toe. Daarop 
is in 2017 besloten om het stelsel enigszins te 
wijzigen door de introductie van verschillende 
rendementsklassen voor spaartegoeden en 
overige beleggingen. Tot op heden is het echter 
zo dat zowel de verdeling tussen spaargeld 
en beleggingen (de vermogensmix) van een 
belastingplichtige als het over dat vermogen 
behaalde rendement met behulp van wettelijke 
ficties wordt bepaald. Ondanks de poging 
om beter aan te sluiten bij de individuele 
vermogensmix van belastingplichtigen, nam 
het verzet tegen box 3 dan ook niet af na 2017. 
Kern van de kritiek is dat het systeem te zeer 
gebaseerd is op ficties die niet altijd stroken met 
de werkelijkheid. Zo wil een groter vermogen niet 
per se zeggen dat er relatief meer belegd wordt.

De Hoge Raad heeft in 2019 geoordeeld dat over 
de jaren 2013 en 2014 het rendement van 4% 
niet haalbaar was zonder dat belastingplichtigen 
daarvoor (veel) risico moesten nemen. De 
Hoge Raad wilde echter niet zo ver gaan dat 
dit per definitie een schending van het recht 
op eigendom, zoals geregeld in het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens, met 
zich meebrengt. Een dergelijke schending 
kan alleen worden geconstateerd indien een 
belastingplichtige wordt geconfronteerd met een 
buitensporig zware last en het fictieve rendement 
van 4% over een langere periode niet haalbaar 
is zonder risicovolle investeringen te doen. 
Concreet betekent dit dat de box 3-heffing op 
stelselniveau het eigendomsrecht schendt indien 
het gemiddeld haalbare rendement voor de jaren 
2013 en 2014 lager is dan 1,2%. Het kabinet heeft 
recentelijk aan de Tweede Kamer laten weten 
dat dit niet het geval is en dat vooralsnog geen 
compensatie zal worden geboden. 

Eind 2019 kwam de staatssecretaris van Financiën 
met een voorstel voor een nieuw stelsel voor 
de vermogensrendementsheffing. Het voorstel 
kwam erop neer dat niet langer met een fictie 
zou worden gewerkt voor de vaststelling van de 
vermogensmix van belastingplichtigen, maar 
dat gekeken zou worden naar de werkelijke 

De toekomst van box 3
De vermogensrendementsheffing in box 3 houdt de gemoederen 

zowel in de maatschappij als in de politiek en zelfs in de rechtszaal 

al jaren bezig. Een hervormingsvoorstel dat per 2022 in werking zou 

moeten treden werd eerder dit jaar ingetrokken, omdat het niet-

spaarders teveel benadeelde. In het pakket Belastingplan 2021 wat 

op Prinsjesdag is gepubliceerd is een nieuw voorstel gepresenteerd 

ter aanpassing van box 3 op de korte termijn. 
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bedragen aan spaargeld, beleggingen en 
schulden per individuele belastingplichtige. 
Vervolgens zou voor elk van deze categorieën een 
afzonderlijk forfaitair rendement gaan gelden. 
Per 1 januari 2022 zou dit stelsel in werking 
moeten treden, met een betere aansluiting bij 
het rendement dat belastingplichtigen over hun 
vermogen daadwerkelijk hebben gerealiseerd 
als gevolg. Toch kon ook dit voorstel rekenen 
op grote bezwaren, met name doordat de 
beleggers opdraaiden voor de aanzienlijke 
belastingdrukverlaging voor spaarders. Eerder dit 
jaar werd het voorstel dan ook ingetrokken en op 
Prinsjesdag is een nieuw voorstel gepresenteerd.

Wet aanpassing box 3
Het huidige wetvoorstel ter aanpassing van box 
3 kan echter niet worden beschouwd als een 
hervorming van het stelsel. De aanpassingen zien 
op een verhoging van het heffingsvrije vermogen 
naar €50.000 per belastingplichtige (2020: 
€30.846), een verhoogd tarief van 31% (2020: 
30%) en een herijking van de schijfgrenzen van 
de vermogensmix. Zowel het fictieve rendement 
als de fictieve vermogenssamenstelling 
behouden dus hun plek in het systeem. 
Verder is geregeld dat de verhoging van het 
heffingsvrije vermogen geen invloed zal hebben 
op vermogensafhankelijke regelingen, zoals 
toeslagen of de eigen bijdrage voor langdurige 
zorg. Alle aanpassingen zouden per 1 januari 2021 
in werking moeten treden.

Ondanks het uitblijven van een 
systeemhervorming, heeft de staatssecretaris 
van Financiën wel te kennen gegeven dat het 
belasten van het reële rendement het uiteindelijke 
doel blijft van het kabinet, maar dat het op de 
korte termijn niet haalbaar is om dit te realiseren. 
Het voorstel dient dus beschouwd te worden als 
een korte termijn tegemoetkoming binnen de 
kaders van het huidige stelsel, waarvan met name 
spaarders en kleine beleggers profiteren.

Tot slot
Onduidelijk blijft hoe op de lange termijn de 
vermogensrendementsheffing zal worden 
ingericht. In het in mei 2020 verschenen rapport 
Bouwstenen voor een beter belastingstelsel 
worden onder meer de invoering van een 
progressief tarief en zelfs de herinvoering van de 
vermogensbelasting als mogelijkheden genoemd. 
In dat laatste geval hoeven geen ingewikkelde 
discussies meer te worden gevoerd over het in 
aanmerking te nemen rendement. Mede op basis 
van dit rapport zal onderzocht worden welke 
weg het best kan worden ingeslagen, waarbij 
zoals gezegd geldt dat een (gedeeltelijke) heffing 
over het reële rendement vanuit het kabinet het 
wenselijke eindpunt lijkt te zijn. Dat zal echter een 
zaak van lange adem worden. 

S.H.J.P. Adriaans
088 288 7281
sadriaans@deloitte.nl 
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Terbeschikkingstelling 
aan derden in de 
eigenwoningregeling
De eigenwoningregeling bevat een tweetal 
bepalingen die al dan niet gevolgen 
verbinden aan terbeschikkingstelling 
van de woning aan derden. Wanneer 
een leegstaande woning tijdelijk ter 
beschikking wordt gesteld aan derden, 
vervalt het karakter van eigen woning 
niet. De Hoge Raad heeft in september 
2020 geoordeeld dat deze bepaling ook 
ziet op de situatie waarin slechts een deel 
van de eigen woning of een aanhorigheid 
verhuurd wordt. Dit betekende enerzijds 
dat 70% van de verhuuropbrengst van 
het aanhorige tuinhuis belast werd in 
box 1, maar anderzijds dat de waarde dit 
tuinhuis niet tot de rendementsgrondslag 
van box 3 hoefde te worden gerekend. 

Het gebruik van de woning door derden 
heeft minder gunstige gevolgen bij 
toepassing van de uitzendregeling. Onder 
dit regime blijft de woning bij uitzending 
naar het buitenland of elders in Nederland 
onder bepaalde voorwaarden kwalificeren 
als eigen woning, ondanks het feit dat 
de woning gedurende de uitzendperiode 
niet als hoofdverblijf fungeert. De 
hypotheekrente mag dan toch in box 1 
in aanmerking worden genomen. Een 
belangrijke eis is dat de woning gedurende 
de uitzendperiode niet ter beschikking 
mag worden gesteld aan derden. Van 
belang is dus wanneer er sprake is van 
een derde. In het afgelopen jaar is er 
meerdere malen rechtgesproken over de 
invulling van de terbeschikkingstelling aan 
derden.

Terbeschikkingstelling
Reeds in 2013 heeft de Hoge Raad 
invulling gegeven aan het begrip 
‘terbeschikkingstelling’ van de eigen 
woning. Volgens de Hoge Raad is daar wel 
sprake van indien de belastingplichtige 
de woning verhuurt of het gebruik door 
derden gedoogt, maar niet als een 
kraakwacht in de woning verblijft die zorgt 
dat de woning niet wordt gekraakt en die 
derde – behoudens de energiekosten – 
geen vergoeding hoeft te betalen voor 

het gebruik van de woning. In dat laatste 
geval blijft de woning in box 1 en mag de 
belastingplichtige de hypotheekrente toch 
in box 1 in aanmerking nemen. 

Derde
Voor de vraag of sprake is van een 
derde moet onderscheid worden 
gemaakt tussen het huishouden van 
de belastingplichtige en personen die 
geen deel uitmaken van het huishouden. 
Personen die deel uitmaken van het 
huishouden zijn niet aan te merken als 
derde en zodanig heeft het gebruik van de 
woning door personen uit het huishouden 
geen effect voor de eigenwoningregeling. 

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld 
dat een kind dat uit het ouderlijk huis 
vertrekt om elders te gaan wonen op 
dat moment niet langer deel uitmaakt 
van het huishouden. In de betreffende 
zaak had belanghebbende samen met 
zijn echtgenote een dochter die op 
enig moment het ouderlijk huis heeft 
verlaten om te gaan studeren. Later is de 
dochter tijdelijk teruggekeerd en heeft 
het leegstaande ouderlijk huis voor een 
periode van om en nabij twee maanden 
bewoond, voordat zij weer ergens anders 
is gaan wonen. Het Hof oordeelde dat een 
kind dat meerdere jaren als uitwonend 
student een studie heeft doorlopen in 
beginsel als zelfstandig moet worden 
beschouwd. Zij maakte dus geen deel 
meer uit van het huishouden van haar 
ouders. 
 
De Hoge Raad schaart zich achter 
de hofuitspraak. De dochter ging 
bij terugkeer naar het ouderlijk huis 
niet opnieuw deel uitmaken van het 
huishouden van haar ouders, maar werd 
voor toepassing van de uitzendregeling 
als een derde aangemerkt. Dit betekende 
dat de woning niet langer als eigen woning 
kwalificeerde onder de uitzendregeling, 
maar naar box 3 is overgegaan. 

Volgens Rechtbank Den Haag kan 

tevens als derde worden aangemerkt 
een kind dat bij zijn ouders woonde in 
het buitenland en later is teruggekeerd 
naar het ouderlijk huis in Nederland. De 
rechtbank is van mening dat het kind 
in Nederland een zelfstandig leven is 
gaan leiden en een eigen huishouden 
is gaan voeren. Het kind maakte na 
de verhuizing geen onderdeel meer 
uit van het huishouden van de in het 
buitenland verblijvende belanghebbende. 
Belanghebbende voerde nog aan dat het 
kind als kraakwacht fungeerde, maar dit 
argument werd wegens gebrek aan bewijs 
afgewezen. Door de bewoning van het 
ouderlijk huis in Nederland door het kind 
kwalificeert ook in deze zaak de woning 
niet langer als eigen woning onder de 
uitzendregeling. 

kind of kraakwacht?
Nu een uitwonend kind een derde is 
voor de eigenwoningregeling en een 
kraakwacht niet, is de logische gedachte 
dat een belastingplichtige een kind het 
liefst als kraakwacht aanmerkt. Een 
kind zal immers zorgen voor overdracht 
van de woning naar box 3 terwijl een 
kraakwacht de woning in box 1 laat. 
De belanghebbende in de zaak voor 
de Rechtbank deed een poging tot het 
aanmerken als kraakwacht. Tijdens de 
leegstand was ingebroken in haar huis 
waardoor ze stelde dat haar kind als 
kraakwacht fungeerde. De Rechtbank 
acht het zijn van kraakwacht niet bewezen 
maar dat maakt natuurlijk niet dat een 
kind nooit een kraakwacht kan zijn. Of 
er sprake is van een kind of kraakwacht 
hangt dus van alle omstandigheden van 
het geval af. De belastingplichtige zal dus 
moeten aantonen dat de leegstaande 
woning een kraakwacht behoeft. 

L. Lont
088-288 0727
llont@deloitte.nl

9

Taxtueel | Terbeschikkingstelling aan derden in de eigenwoningregeling 

mailto:llont%40deloitte.nl%20?subject=


De verliesverrekenings-
regels in de Vpb worden 
weer aangepast
Het kabinet gaat de verliesverrekeningstermijn weer 
onbeperkt maken vanaf 2022. De voor verliesverrekening 
beschikbare winst in een jaar wordt echter beperkt.
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Introductie
Het is toch logisch dat een vennootschap 
alleen vennootschapsbelasting (Vpb) betaalt 
over de winst die wordt gemaakt? Dat heet 
in de fiscaliteit het totaalwinstbeginsel. Dit 
brengt onder meer mee dat over de hele 
levensduur van een vennootschap verliezen 
zouden moeten kunnen worden afgezet 
tegen winsten. Als een deel van de verliezen 
verloren gaat, betaalt de vennootschap 
meer belasting dan zou moeten – 
behoudens als er sprake is van misbruik. 
Door de wetgever wordt echter een inbreuk 
gemaakt door verliesverrekening in de 
tijd te beperken, veelal om budgettaire 
redenen. Even ter herinnering: de 
regering heeft vanaf 2007 de termijn voor 
verliesverrekening van onbeperkt in de 
tijd gelimiteerd naar maximaal 9 jaar. Nog 
zeer recent – met ingang van 2019 – is 
de termijn van verliesverrekening verder 
verkort naar 6 jaar. En toch gaan de 
verliesverrekeningsregels weer veranderen. 
Op het eerste oog in het voordeel van het 
totaalwinstbeginsel. Echter dit keer schuurt 
het toch ook weer.
 
In tegenstelling tot de gebruikelijke 
gang van zaken, is het voorstel 
om de verliesverrekening in de 
vennootschapsbelasting te wijzigen niet 
op Prinsjesdag zelf gepubliceerd, maar pas 
op 5 oktober 2020 bij nota van wijziging 
op het Belastingplan 2021. De intentie is 
om de nieuwe regeling per 1 januari 2022 
in werking te laten treden. De verlate 
publicatie heeft te maken met het feit dat dit 
voorstel tot stand is gekomen na publicatie 
van het rapport van de Adviescommissie 
belastingheffing van multinationals (de 
Commissie Ter Haar) op 15 april 2020. Het 
wetsvoorstel beoogt te voorkomen dat 
vennootschappen jarenlang geen belasting 
betalen door verrekening van verliezen. 
Benoemd wordt dat Nederland met deze 
maatregel meer in de pas loopt met de 
omringende landen, zoals Duitsland en 
Frankrijk. 

Wat houdt het voorstel in? Het kabinet 
gaat de verliesverrekeningstermijn weer 
onbeperkt maken vanaf 2022. Verliezen 
boven EUR 1 mln. komen echter nog 
maar tot 50% van de belastbare winst 
(verminderd met de drempel van EUR 1 
mln.) voor verrekening in aanmerking. Het 
resterende verlies blijft wel beschikbaar 
voor verrekening in een later jaar. De 
zogenoemde temporiseringsregel geldt ook 
voor achterwaartse verliesverrekening. De 
maatregel heeft vanzelfsprekend vooral 
een negatieve impact op de cashflow van 
grotere ondernemingen, omdat voor deze 
ondernemingen de belastingheffing naar 
voren wordt gehaald. 

De nieuwe verliesverrekeningsregels per 
2022 gelden alleen voor (binnenlandse 
en buitenlandse) belastingplichtigen in de 
vennootschapsbelasting, en dus niet voor 
ondernemers in de inkomstenbelasting (box 
1) of aanmerkelijkbelanghouders (box 2).

Het totaalwinstbeginsel onder druk
Waarom schuurt het bovenstaande toch 
met het totaalwinstbeginsel? Verliezen 
worden immers weer onbeperkt in de 
tijd verrekenbaar. Desondanks leidt het 
vooruitschuiven van verrekening van 
verliezen volgens het kabinet tot een 
aanzienlijke budgettaire opbrengst. 
Voor 2022 wordt de opbrengst van deze 
maatregel mede door de coronacrisis 
ingeschat op ongeveer EUR 1,4 miljard, 
aflopend naar EUR 555 miljoen per jaar op 
lange termijn. Uitgaande van het maximale 
tarief in de Vpb van 25% zou de conclusie 
kunnen worden getrokken dat er jaarlijks 
circa EUR 2 miljard aan verliezen verdampt, 
bijvoorbeeld omdat belastingplichtige 
ondernemingen ophouden te bestaan. 
Een onderbouwing van de budgettaire 
opbrengst ontbreekt echter, waardoor niet 
duidelijk is hoe die berekening tot stand is 
gekomen. 
Verder leidt het voorstel tot vele andere 
vragen die verband houden met het 

totaalwinstbeginsel. Denk bijvoorbeeld 
aan de kwijtscheldingswinstvrijstelling. Een 
zakelijke kwijtschelding van een schuld leidt 
bij de schuldenaar/vennootschap tot een 
winst. Om herstructureringen bij bedrijven 
in nood niet in de weg te staan, wordt deze 
kwijtscheldingswinst echter vrijgesteld 
voor zover die het bedrag van alle voor 
verrekening beschikbare verliezen te boven 
gaat Echter, vanaf 2022 kunnen verliezen 
slechts voor 50% worden verrekend bij 
winsten boven de EUR 1 miljoen. Dus bij een 
schuldherstructurering zal een Vpb-claim 
ontstaan die door de aandeelhouders 
mede zal moeten worden afgewogen bij de 
keuze van een doorstart of faillissement. 
Dezelfde problematiek speelt bij liquidatie 
of emigratie van een vennootschap. Op 
dat moment zouden alle verliezen die op 
dat moment bestaan, moeten kunnen 
worden afgezet tegen winsten die ontstaan 
bij realisatie als gevolg van de liquidatie of 
emigratie. Want na liquidatie of emigratie 
vervallen alle nog eventueel resterende 
verliezen. Deze gevolgen zouden recht doen 
aan het totaalwinstbeginsel. Echter, hier is 
geen rekening mee gehouden en winsten 
boven EUR 1 miljoen zijn ook in dat geval 
slechts voor 50% beschikbaar om verliezen 
tegen af te zetten.

Samenloopmaatregelen
Er zijn samenloopmaatregelen doorgevoerd, 
waarvan de volgende twee worden 
samengevat: 

 • voor latente liquidatieverliezen op 
een deelneming gehouden door een 
vennootschap die wordt opgenomen 
in een Vpb-fiscale eenheid is geregeld 
dat deze alleen kunnen worden afgezet 
tegen winsten toerekenbaar aan die 
vennootschap;

 • mocht een vennootschap nog onder 
de nog geldende overgangsregeling 
onverrekende houdster- en 
financieringsverliezen hebben naar 
aanleiding van de per 1 januari 2019 
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afgeschafte regeling, dan zal ook daar de 
temporiseringsregel gaan gelden voor dit 
type houdsterverliezen.

In de vakliteratuur wordt echter opgemerkt 
dat veel andere samenloopsituaties niet 
geregeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan de 
samenloop met de onderworpenheidstoets 
bij de renteaftrek op leningen die vallen 
onder artikel 10a Vpb (winstdrainage) of de 
verrekening van voorvoegingsverliezen bij 
een fiscale eenheid.

Overgangsrecht
Op zich prettig is dat een heldere 
overgangsregeling is geformuleerd. De 
onbeperkte voorwaartse verliesverrekening 
zal van toepassing zijn op alle verrekenbare 
verliezen die ontstaan vanaf 1 januari 
2022, of die ultimo 2021 nog voorwaarts 
verrekenbaar zijn. Dit betekent dat verliezen 
die uiterlijk zijn geleden in boekjaren die 
zijn aangevangen op of na 1 januari 2013 
weer onbeperkt voorwaarts verrekenbaar 

worden (behoudens uitzonderlijke gevallen 
waarin meerdere korte boekjaren worden 
onderkend binnen een kalenderjaar). 
Voor oudere verliezen geldt dat zij op 
grond van de in die jaren geldende regels 
negen jaar voorwaarts kunnen worden 
verrekend. Verliezen die zijn ontstaan in de 
boekjaren 2013 tot en met 2021 worden 
echter ook getroffen door de 50%-regel, 
althans voor zover zij verrekend worden 
met de belastbare winst van boekjaren 
die aanvangen op of na 1 januari 2022. Die 
temporisering geldt ook voor achterwaartse 
verrekening van een in 2022 geleden verlies 
met de belastbare winst in 2021.

Afsluiting
Op het moment van het schrijven van dit 
stuk is het Belastingplan 2021 inmiddels 
aangenomen door de Tweede Kamer 
en in behandeling bij de Eerste Kamer. 
Desondanks is het voorstel nog maar 
beperkt aan de orde gekomen in het 
parlement. Niet uit te sluiten valt dat in een 

later stadium nog veranderingen worden 
doorgevoerd. Dit zou zelfs nog in 2021 
kunnen gebeuren, aangezien de nieuwe 
verliesverrekeningsregels naar verwachting 
per 2022 in werking zullen treden. 

Verder verdient nog opmerking 
dat er het nodige te doen is over 
eventuele uitvoeringsproblemen bij de 
Belastingdienst. Bij het indienen van het 
voorstel was er nog geen uitvoeringstoets 
beschikbaar. Het is daarom niet geheel 
helder in hoeverre dit voorstel tijdig kan 
worden uitgevoerd. Hiertoe wordt een slag 
om de arm gehouden en zou het voorstel 
later in werking kunnen treden. 

mr. A. Nolten 
088-288 3248 
anolten@deloitte.nl

13

Taxtueel | De verliesverrekeningsregels in de Vpb worden weer aangepast 

mailto:anolten%40deloitte.nl%20?subject=


De bepaling op hoofdlijnen
De aftrekbeperking ziet op rente ter zake van 
geldleningen. Om de aftrekbeperking te kunnen 
berekenen, moet eerst het saldo aan renten 
worden bepaald. Dit is het verschil tussen 
de rentelasten en de rentebate ter zake van 
geldleningen, maar ten minste nul.

Vervolgens moet vanuit de ‘reguliere’ fiscale winst 
de gecorrigeerde fiscale winst worden bepaald. 
Deze bestaat grosso modo uit de fiscale winst, 
plus de afschrijvingen, plus de afwaarderingen tot 
lagere bedrijfswaarde van bedrijfsmiddelen, plus 
het saldo aan renten (zie definitie hiervoor) minus 
de terugname van eerdere afwaarderingen tot 
lagere bedrijfswaarde van bedrijfsmiddelen. De 
gecorrigeerde winst is ten minste nul.

In de praktijk wordt de gecorrigeerde winst vaak 
met de term EBITDA aangeduid, te weten de 
Earnings Before Interest, Taxation, Depreciation 
en Amortisation. Deze aanduiding dekt de lading 
niet helemaal. Vaak wordt direct teruggegrepen 
naar de bedrijfseconomische EBITDA, maar 
die is fiscaal niet relevant; het vertrekpunt blijft 
de fiscale winst. Daarnaast wordt niet ieder 
rentebedrag gecorrigeerd, maar slechts de rente 
ter zake van geldleningen. Op dat laatste punt 
komen we hierna nog terug.

Vervolgens kan berekend worden welk 
rentebedrag maximaal in aftrek kan worden 
gebracht. Dit is ofwel 30% van de gecorrigeerde 
winst dan wel € 1 miljoen als dat hoger is. Het 

Rente-aftrek: aandacht 
vereist!
Vanaf 1 januari 2019 is in de Wet VpB een generieke rente-
aftrekbeperkingsbepaling opgenomen. De basis daarvan ligt in een 
Europese richtlijn, te weten de Anti Tax Avoidance Directive (ATAD). De 
ATAD richt zich op mismatches tussen nationale belastingstelsels om 
minder belastingen te moeten betalen, ofwel belastingontwijking in 
internationaal verband. Het wekt dus bevreemding, dat puur nationale 
situaties ook last hebben van deze aftrekbeperking. Dit wordt veroorzaakt 
door de Nederlandse wetgever, die ATAD heeft aangegrepen om 
financiering met vreemd vermogen te ontmoedigen door de renteaftrek 
ook in niet-misbruiksituaties aan banden te leggen. Nederland heeft er 
daarnaast voor gekozen de strengste variant in de Wet VpB op te nemen 
en dus geen gebruik te maken van de versoepelingen en uitzonderingen 
die in de ATAD zelf zijn opgenomen.

Als uitvloeisel van de fiscale posities in de jaarrekeningen 2019 en 
daarnaast de aangiften VpB 2019, ontstaan de nodige praktijkvragen. 
Hierna gaan wij op enkele van deze vragen in. We beginnen echter met 
een korte uiteenzetting van de rente-aftrekbeperkingsbepaling zoals deze 
in de Wet VpB is opgenomen.
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niet-aftrekbare deel van de rente schuift 
door naar volgende jaren en kan – mits 
er voldoende ruimte is – alsnog in aftrek 
worden gebracht. Er bestaan nog enkele 
bijzondere voorschriften, bijvoorbeeld 
over geactiveerde rente en vrijgestelde 
buitenlandse winst. Daar wordt verder niet 
op ingegaan.

Toepassing in de praktijk: algemeen
Omdat een bedrag van € 1 miljoen aan 
rente sowieso aftrekbaar blijft, zal de 
aftrekbeperking in het MKB niet vaak tot 
problemen leiden. Mocht er toch een 
knelpunt ontstaan, dan kan overwogen 
worden een nieuwe dochtervennootschap 
op te richten of een vennootschap buiten de 
fiscale eenheid VpB te plaatsen. Uiteraard 
moet dan wel rekening gehouden worden 
met specifieke regels die ten aanzien van 
de verbreking van de fiscale eenheid in 
de VpB gelden. Gezien de verlenging van 
de eerste tariefschijf in de Wet VpB die 
in het Belastingplan 2021 is opgenomen, 
wordt de fiscale eenheid VpB overigens 
ook vanuit tariefsmatig perspectief minder 
aantrekkelijk.

De woningcorporatiesector wordt 
bijzonder hard getroffen door de rente-
aftrekbeperkingsbepaling. De in deze 
sector actieve stichtingen en verenigingen 
zijn voor hun financiering aangewezen 
op de kapitaalmarkt, omdat zij geen 
eigenvermogensverschaffers hebben (een 
stichting/vereniging kent immers geen 
aandeelhouders). Daarnaast is het directe 
rendement op de sociale huurwoningen 
relatief beperkt, zodat de (gecorrigeerde) 
winst en dus de ruimte om rente te kunnen 
aftrekken dat eveneens is. Ondanks het 
feit dat er goede argumenten zijn voor het 
toepassen van een uitzondering waar de 
ATAD-richtlijn mogelijkheden voor biedt, 
is het kabinet niet bereid dit op te pakken. 
Uit eerste becijferingen blijkt dat de 
woningcorporatiesector naar verwachting 
enkele honderden miljoenen Euro’s meer 
VpB gaat betalen als gevolg van de rente-

aftrekbeperkingsbepaling.

Toepassing in de praktijk: 
aandachtspunten
Een eerste belangrijk aandachtspunt 
is het rentebegrip binnen de rente-
aftrekbeperkingsbepaling. Enerzijds is 
dat heel ruim (economisch rentebegrip), 
maar anderzijds ziet het alleen op rente 
ter zake van geldleningen of daarmee 
vergelijkbare overeenkomsten. Dat 
betekent dat afsluitprovisies en boeterente 
onder de aftrekbeperking vallen, evenals 
het rentebestanddeel in financial-lease-
overeenkomsten. Ook resultaten uit hoofde 
van derivaten die rente- of valutarisico’s 
afdekken vallen onder het rentebegrip. 
Resultaten uit speculatieve derivaten vallen 
er buiten.

De belastingrente of de oprenting van 
een voorziening vallen niet onder het 
rentebegrip. In de praktijk is het dus van 
groot belang, de post rentelasten en 
-baten zorgvuldig te analyseren met het 
oog op een juiste toepassing van de rente-
aftrekbeperkingsbepaling. Een interessante 
discussie betreft de negatieve rente op 
tegoeden bij de bank. Betoogd kan worden 
dat deze negatieve rente ook niet onder de 
aftrekbeperking valt.

Belangrijk is dat een onderscheid moet 
worden gemaakt tussen de afwaardering 
van een bedrijfsmiddel en een 
verkoopverlies. Zou een bedrijfsmiddel 
(zoals een machine of een bedrijfspand) met 
verlies worden verkocht, dan vermindert dat 
de ruimte voor renteaftrek. Zou evenwel in 
een eerder jaar worden afgewaardeerd, dan 
heeft dit voor de renteaftrek geen gevolgen. 
Dit vereist een zorgvuldige analyse van de 
afwaarderingsmogelijkheden. Opgemerkt 
zij dat dit alleen voor bedrijfsmiddelen 
geldt; ten aanzien van bijvoorbeeld 
voorraden maakt een afwaardering of een 
verkoopverlies voor de renteaftrek geen 
verschil.

Ten slotte zij opgemerkt dat 
verliesverrekening geen invloed heeft 
op de ruimte voor de renteaftrek. 
Verliesverrekening vindt namelijk pas plaats 
nadat de fiscale winst is berekend (dus ter 
bepaling van het belastbare bedrag). 

Concluderend
De generieke rente-aftrekbeperking in de 
Wet VpB is een lastige bepaling. Op het 
eerste gezicht lijkt de bepaling eenvoudig, 
maar in de praktijk bestaan er de nodige 
valkuilen. In het kader van de aangifte VpB 
2019 zal aan de rente-aftrek dus de nodige 
aandacht moeten worden besteed. Ook 
in de optimalisatie van de fiscale positie 
speelt de rente-aftrekbeperkingsbepaling 
een belangrijke rol.

Drs. G.J.W. (Gert-Jan) de Ruiter
088-288 0361
GdeRuiter@deloitte.nl

15

Taxtueel | Rente-aftrek: aandacht vereist!

mailto:GdeRuiter%40deloitte.nl?subject=


Staatssteun-
ontwikkelingen in 2020
Europa beleefde in 2020 een roerig jaar. Eind 2019 trad een nieuwe Europese Commissie 
aan. Het is dan altijd even afwachten wat er op beleidsmatig en wetgevend terrein op ons af 
gaat komen, ook op fiscaal gebied. Diverse aankondigingen zijn al gedaan, zoals het verder 
ontwikkelen van ‘eigen inkomsten’ van de EU in de vorm van een Digital Services Tax en een 
Financial Transactions Tax. In 2021 worden, mede als gevolg van discussies in OESO-verband 
rondom Pillars 1 en 2, nog meer concrete wetgevende ontwikkelingen verwacht.

Een Europees dossier dat wel door bleef gaan was de staatssteun-discussie op het gebied 
van fiscale maatregelen. Hieronder zal ik ingaan op drie belangrijke ontwikkelingen: a) 
jurisprudentie van het Gerecht, b) staatssteun en de nationale maatregelen ter bestrijding 
van de economische gevolgen van COVID-19 en c) het Whitebook on Foreign Subsidies. 
Over de laatste is nog veel onbekend, maar als de Europese Commissie dit doorzet kan dit 
verstrekkende gevolgen hebben voor het internationale bedrijfsleven.
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Staatssteunrechtspraak
Groepsstructuur
Een Amerikaanse techgigant hield twee 
vennootschappen die naar Iers recht 
waren opgericht, maar fiscaal niet in Ierland 
gevestigd waren. Binnen het concern waren 
overeenkomsten gesloten, die ertoe leidden 
dat de juridische eigendom van het IP bij 
de Amerikaanse moedermaatschappij 
bleef, maar dat de kosten voor onderzoek 
en ontwikkeling en de risico’s ten aanzien 
van het IP werden gedeeld tussen de 
Amerikaanse en Ierse vennootschappen. 
De activiteiten in Ierland van deze naar 
Iers recht opgerichte vennootschappen 
creëerden beiden een vaste inrichting in 
Ierland. Met de Ierse fiscus werden rulings 
gesloten waarin de winstallocatie werd 
vastgelegd.

De Europese Commissie onderzocht de 
rulings. In Brussel vond men het bijzonder 
dat de Amerikaanse onderneming veel 
producten verkocht in Europa, maar in 
haar visie nagenoeg geen winstbelasting 
betaalde in de lidstaten. In Ierland waren 
er maar beperkte belastinginkomsten in 
verhouding tot de totale winst, omdat de 
verkoopopbrengst kon worden verminderd 
met de kosten die werden gemaakt voor 
het gebruik van het IP. De Europese 
Commissie was van mening dat dit het 
gevolg was van de incorrecte winstallocatie 
aan de Ierse vaste inrichting. Het IP had 
volgens de Europese Commissie aan de 
Ierse vaste inrichtingen moeten worden 
toegerekend (in plaats van aan de naar Iers 
recht opgerichte hoofdhuizen die niet in 
Ierland gevestigd waren). Subsidiair, vond de 
Commissie dat de kosten voor het gebruik 
van het IP te hoog waren vastgesteld. 
Wederom gebruikte de Europese 
Commissie het staatssteun-instrument om 
de Ierse belastingsituatie van de techgigant 
te bestrijden, omdat de fiscale behandeling 
die de Amerikaanse onderneming in Ierland 
genoot een voordeel zou vormen ten 
opzichte van andere in Ierland gevestigde 
bedrijven.

Arrest van het Gerecht
Het Gerecht moest uiteindelijk drie vragen 
beantwoorden. De eerste was eenvoudig: 
mag de Europese Commissie toetsen 
of de door Ierland verstrekte rulings in 
het voordeel van de techgigant afwijken 
van het Ierse reguliere stelsel van de 
vennootschapsbelasting. In 2019 oordeelde 
het Gerecht in een tweetal andere 
zaken al dat de Europese Commissie het 
staatssteunrecht mag toepassen op fiscale 
rulings. De logica daarachter is dat rulings 
aan individuele belastingplichtigen geen 
voordelen mogen bevatten waar andere 
belastingplichtigen geen aanspraak op 
kunnen maken, beoordeeld ten opzichte 
van de algemene wet. De verwachting 
was dan ook dat dit in de zaak van de 
Amerikaanse techgigant niet anders zou 
zijn. Dat bleek ook. Weliswaar betrof het 
in de eerdere zaken de waardering van 
intra-groepstransacties en in de zaak van 
de techgigant de winstallocatie aan een 
vaste inrichting, maar in essentie oordeelde 
het Gerecht in dezelfde lijn: De Europese 
Commissie moet kunnen toetsen of rulings 
voordelen bevatten ten opzichte van het 
algemeen geldende regime.

Dit levert dan direct de vervolgvraag op: 
als de Europese Commissie mag toetsen 
en vergelijken, was er dan ook sprake van 
een voordeel in de ruling ten opzichte van 
het Ierse systeem? Het Gerecht oordeelde 
van niet, met name omdat de Europese 
Commissie aannemelijk had moeten 
maken waarom het IP wél aan de vaste 
inrichting moest worden gealloceerd, in 
plaats van te stellen waarom het IP níet aan 
het hoofdhuis moet worden toegerekend. 
Het Gerecht accepteerde dus weliswaar 
de keuze van de Europese Commissie om 
de Authorized OECD Approach (AOA) te 
gebruiken om de staatssteun-toets uit 
te voeren, ondanks het feit dat de AOA in 
het betreffende jaar niet werd gebruikt 
door Ierland, maar de Commissie kreeg 
bewijstechnisch de deksel op de neus. Voor 
toekomstige situaties weet de Europese 

Commissie echter beter hoe de toets moet 
worden aangelegd: het mag toetsen aan de 
AOA of sprake is van een voordeel, maar de 
Commissie moet wel aantonen door middel 
van een functionele analyse waarom, 
bijvoorbeeld, IP aan een vaste inrichting 
moet worden toegerekend.

Een laatste belangrijke discussiepunt gaat in 
op de vraag of, ook als het IP inderdaad niet 
aan de vaste inrichting zou hoeven worden 
toegerekend, de gekozen verrekenprijs 
correct was vastgesteld. De Europese 
Commissie oordeelde van niet. Het Gerecht 
gebruikte echter het aloude juridische 
adagium ‘wie stelt moet bewijzen’, om 
vervolgens te concluderen dat de Europese 
Commissie onvoldoende bewijzen had 
aangevoerd om haar stellingen te staven. 

Toekomstige zaken
De Europese Commissie heeft inmiddels 
aangegeven in beroep te gaan tegen 
de uitspraak van het Gerecht. In de 
procedure tegen een andere Amerikaanse 
onderneming deed de Commissie dat niet. 
Ierland en Luxemburg gingen wel in beroep 
tegen de beslissing van het Gerecht in de 
zaak van een Europese autofabrikant. Het 
laatste woord is dus nog niet gesproken 
over deze zaken. 

Maar ook in andere procedures staat er nog 
veel op het spel. Denk aan de zaken over 
de Belgische Exccess Profit Rulings, waarbij 
de Europese Commissie in eerste instantie 
het standpunt innam dat het Belgische 
regime waardoor een deel van de winst 
onbelast kon blijven omdat die overwinst 
het gevolg was van synergievoordelen in 
groepsverband. Het Gerecht vond het 
regime als zodanig echter geen verboden 
staatssteun. De Europese Commissie ging 
in beroep, maar parallel daaraan startte 
de Commissie individuele procedures 
waarin het standpunt wordt ingenomen 
dat de berekening van de omvang van de 
overwinst tot voordelen voor de individuele 
belastingplichtige zou leiden. Met andere 
woorden: de overwinst zou tot een te hoog 
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bedrag zijn vastgesteld.

Daarnaast ligt er nog een aantal zaken op 
een definitieve beslissing van de Europese 
Commissie te wachten. Aangezien de 
capaciteit van de betreffende afdeling 
binnen de Europese Commissie ook lijkt te 
zijn uitgebreid, kan niet worden uitgesloten 
dat meer zaken zullen volgen. 

Tijdelijk Raamwerk
Behalve ten aanzien van rulings biedt ook 
COVID-19 raakvlakken met het Europese 
staatssteunrecht. COVID-19 raakt bedrijven. 
EU lidstaten nemen maatregelen om deze 
bedrijven te steunen in een periode waar 
zij weinig invloed op uit hebben kunnen 
oefenen. 

Als lidstaten echter financiële 
hulpmaatregelen treffen om de 
economische impact van het coronavirus 
te bestrijden, zou mogelijk sprake kunnen 
zijn van verboden staatssteun. De Europese 
Commissie heeft daarom een tijdelijk 
raamwerk aangenomen waarbinnen de 
lidstaten zonder staatssteun-kwalificatie 
de economie kunnen ondersteunen 
naar aanleiding van de corona-uitbraak. 
De doelstelling van het Raamwerk is te 
verzekeren dat voldoende liquiditeiten 
beschikbaar blijven voor ondernemingen 
om de economische activiteiten tijdens 
en na de uitbraak te beschermen. De 
staatssteunregels bieden lidstaten de 
mogelijkheid hiertoe wanneer de steun ziet 
op het opheffen van een ernstige verstoring 
in de economie van een lidstaat. Vanwege 
de EU-wijde uitbraak van het virus is aan dit 
criterium in alle lidstaten voldaan.

Het Tijdelijke Raamwerk was in eerste 
instantie van kracht tot eind 2020. Het 
Raamwerk voorzag in vijf concrete tijdelijke 
maatregelen die lidstaten mogen nemen. 
Deze zijn alle aan nader uitgewerkte 
voorwaarden verbonden. Lidstaten dienen 
in de uitvoering binnen deze bandbreedte 
te blijven. De maatregelen zijn:

 • Lidstaten mogen, door middel van 
rechtstreekse subsidies, selectieve 
belastingvoordelen respectievelijk 
voorschotten, ondernemingen met EUR 
800.000 per onderneming steunen om 
in hun dringende liquiditeitsbehoefte 
te voorzien. De regeling geldt niet voor 
ondernemingen die op 31 december 
2019 al in moeilijkheden verkeerden. Voor 
landbouw- en visserijbedrijven gelden 
separate of aanvullende regels.

 • Lidstaten kunnen staatsgaranties stellen, 
zodat banken leningen kunnen blijven 
verstrekken aan klanten die dat nodig 
hebben.

 • Lidstaten mogen ook zelf leningen 
tegen een lagere rente verstrekken 
aan ondernemingen. Deze leningen 
kunnen ondernemingen helpen te 
voorzien in rechtstreeks werkkapitaal en 
investeringsbehoefte.

 • Sommige landen plannen om gebruik 
te maken van en voort te bouwen op 
de leningcapaciteit van banken, met 
name om via deze banken het mkb te 
ondersteunen. Het Raamwerk beschouwt 
dit niet als steun aan banken, maar als 
steun aan de individuele klanten.

 • Het Raamwerk gaat flexibel om met 
exportkredietverzekeringen.

Lidstaten blijven verplicht om de binnen 
het Raamwerk kwalificerende maatregelen 
aan te melden bij de Europese Commissie. 
Het Tijdelijk Raamwerk is een aanvulling 
op eerdere toegestane mogelijkheden 
die lidstaten hebben om – binnen de 
staatssteunkaders –maatregelen te 
treffen ter bestrijding van de economische 
gevolgen van het corona-virus. In dat licht 
merkte de Europese Commissie eerder al 
op dat het in de eerste lijn mogelijk is voor 
lidstaten om loonsubsidies toe te kennen 
en de betaling van vennootschapsbelasting, 
btw en sociale zekerheidspremies uit 
te stellen. Daarnaast mogen lidstaten 
financiële ondersteuning bieden aan 
consumenten (bijvoorbeeld voor 

geannuleerde diensten). Lidstaten mogen 
ook ondernemingen financieel steunen, 
met name wanneer zij tekorten hebben 
aan liquiditeiten en dringend steun nodig 
hebben.

Inmiddels heeft EU-commissaris Vestager 
aangegeven dat het Tijdelijke Raamwerk 
wederom wordt verlengd, nu tot 30 juni 
2021. Voor herkapitalisatie wordt het 
Raamwerk zelfs verlengd tot 30 september 
2021. Een van de nieuwe maatregelen die 
worden toegestaan onder het Tijdelijke 
Raamwerk is het toestaan van een 
tegemoetkoming in de vaste lasten voor 
bedrijven waarvan de omzet met meer dan 
30% is gedaald ten opzichte van 2019 tot 
een maximum van EUR 3 miljoen.

Whitebook on foreign subsidies
Een laatste ontwikkeling staat nog 
in de kinderschoenen. De Europese 
Commissie publiceerde eerder dit jaar 
een conceptversie van een Witboek over 
buitenlandse subsidies. De versie werd ter 
consultatie aangeboden en verschillende 
stakeholders hebben inmiddels hun input 
kunnen leveren op het concept.

Een van de aan belastingen gerelateerde 
punten die wordt benoemd lijkt ernaar 
te neigen dat de Europese Commissie 
voornemens is om in Europa gevestigde 
vennootschappen effectief binnen 
het staatssteunkader te brengen 
wanneer buiten de EU gevestigde 
groepsvennootschappen, en met name 
moedermaatschappijen, (fiscale) voordelen 
genieten in hun land van vestiging. Waar 
dit uiteindelijk concreet toe zal leiden 
is nog niet bekend. Tot die tijd blijft ook 
de vraag boven de markt hangen of het 
staatssteunrecht wel een dergelijk ruim 
bereik heeft, of zou moeten hebben. Het 
is in ieder geval een ontwikkeling om in de 
gaten te blijven houden.

mr.dr. J.J.A.M. Korving
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl
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Antimisbruikbepaling dividendbelasting
Door toepassing van de inhoudingsvrijstelling 
hoeft er in diverse concernverhoudingen geen 
dividendbelasting te worden ingehouden. De 
inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting is 
niet van toepassing als de opbrengstgerechtigde 
het belang in de Nederlandse vennootschap 
houdt met als hoofddoel of een van de 
hoofddoelen om de heffing van dividendbelasting 
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). Deze antimisbruikbepaling 
is per 1 januari 2020 gewijzigd. De substance-
eisen zijn voortaan van belang bij de 
bewijslastverdeling. Als aan de substance-eisen 
is voldaan wordt de opbrengstgerechtigde – 
behoudens tegenbewijs door de inspecteur 
– geacht het belang niet te hebben met als 
hoofddoel of een van de hoofddoelen om de 
heffing van belasting bij een ander te ontgaan 
en wordt geacht sprake te zijn van geldige 
zakelijke redenen die de economische realiteit 
weerspiegelen. Een belastingplichtige die niet 
aan de substance-eisen voldoet heeft overigens 
alsnog de mogelijkheid om aannemelijk te maken 
dat geen sprake is van misbruik.

Conditionele bronbelasting op renten 
en royalty’s 
Met ingang van 2021 geldt er in Nederland 
een conditionele bronbelasting op renten en 
royalty’s. Deze heffing, ter grootte van 25%, is 
van toepassing op (geïmputeerde) rente- en 
royaltybetalingen verschuldigd door in Nederland 
gevestigde lichamen en Nederlandse vaste 
inrichtingen naar laagbelastende jurisdicties 
en in misbruik situaties. De bronbelasting 
geldt ook indien de betaling niet aftrekbaar 
is, bijvoorbeeld door toepassing van een 
renteaftrekbeperking. Afdracht van de heffing 
vindt plaats na afloop van het kalenderjaar. De 
heffing is alleen van toepassing op betalingen 
aan een gelieerde voordeelgerechtigde. Van 
gelieerdheid is sprake bij een zogenoemd 
kwalificerend belang (zelfstandig of als onderdeel 
van een samenwerkende groep) van (i) de 
voordeelgerechtigde in het betalende lichaam; (ii) 
het betalende lichaam in de voordeelgerechtigde; 
of (iii) een derde in zowel het betalende 
lichaam als in de voordeelgerechtigde. Van 
een kwalificerend belang is sprake als er direct 
of indirect beslissende invloed kan worden 
uitgeoefend. Daarvan zal in ieder geval sprake 

Bronbelastingen anno 
2021
In 2017 werd voorgesteld de dividendbelasting 
af te schaffen. Deze afschaffing heeft uiteindelijk 
geen doorgang gevonden. Sterker nog, anno 
2021 ligt er in Nederland meer nadruk op 
bronbelastingen (op dividenden, renten en 
royalty’s) dan ooit. In deze bijdrage passeren 
enkele recente ontwikkelingen op het gebied van 
bronbelastingen de revue. 
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zijn indien het belang meer dan 50% van de 
statutaire stemrechten vertegenwoordigt. 
De bronheffing is alleen van toepassing 
indien de ontvanger is gevestigd in een 
“laagbelastende jurisdictie”. Laagbelastende 
jurisdicties zijn bij ministeriele regeling 
aangewezen staten die: (i) lichamen niet of 
naar een statutair tarief van minder dan 
9% onderwerpen aan een winstbelasting 
of (ii) die zijn opgenomen op de EU-lijst van 
niet-coöperatieve rechtsgebieden voor 
belastingdoeleinden. Voor verdragslanden 
geldt een overgangsregeling van drie 
jaar alvorens deze zullen kwalificeren als 
laagbelastende jurisdictie. Voorts geldt een 
antimisbruikregeling voor situaties waarin 
niet rechtstreeks wordt betaald aan een 
lichaam gevestigd in een laagbelastende 
jurisdictie, maar via een tussenschakel. 
De bepaling is conform de hiervoor 
besproken antimisbruikbepaling in de 
dividendbelasting vormgegeven. Verder 
is in specifieke wetgeving voor betalingen 
aan hybride entiteiten voorzien. Wordt 
de betaling ontvangen via een hybride 
entiteit, dan kan eveneens bronbelasting 
zijn verschuldigd. Dit kan zelfs het geval 
zijn als er géén laagbelastende jurisdictie is 
betrokken. 

Conditionele bronbelasting op 
dividenden
In september 2020 is een 
conceptwetsvoorstel betreffende 
een aanvullende bronbelasting op 
dividenden ter consultatie gepubliceerd. 
De doelstelling van de bronbelasting is 
om dividenden vanuit Nederland naar 
laagbelastende jurisdicties tegen te gaan. 
De aanvullende heffing wordt opgenomen 
in de hiervoor toegelichte wetgeving 
die een conditionele bronbelasting op 
renten en royalty’s heeft geïntroduceerd. 
Hierdoor zal – na inwerkingtreding per 1 
januari 2024 – bij een dividenduitkering 
belasting verschuldigd kunnen worden 
op basis van twee verschillende 
heffingswetten. Voor de invulling van het 
begrip inhoudingsplichtige, de grondslag, 

het genietingstijdstip en het moment 
van inhouding van de bronbelasting 
op dividenden wordt zoveel mogelijk 
aansluiting gezocht bij de dividendbelasting. 
Een belangrijk verschil tussen de 
reikwijdte van de dividendbelasting en 
het conceptwetsvoorstel betreft de 
coöperatie. De reguliere dividendbelasting 
geldt enkel voor de houdstercoöperatie, 
terwijl alle coöperaties voor toepassing van 
de bronbelasting als inhoudingsplichtige 
kunnen worden aangemerkt. Overigens is 
de aanvullende bronbelasting – net als de 
bronbelasting op renten en royalty’s – enkel 
van toepassing in gelieerde verhoudingen, 
waardoor het toepassingsbereik op dat 
punt smaller is dan de dividendbelasting. 
Naar verwachting wordt het wetsvoorstel 
in het voorjaar van 2021 aan de Tweede 
Kamer aangeboden. 

Tot slot
Zoals uit het voorgaande blijkt staat 
misbruikbestrijding door middel van 
bronbelastingen hoog op de agenda 
van de wetgever. In dat kader dient nog 
opgemerkt te worden dat in juli 2020 een 
initiatiefwetsvoorstel is ingediend om 
bij grensoverschrijdende reorganisaties 
de heffing van dividendbelasting zeker 
te stellen door het invoeren van een 
conditionele eindafrekeningsverplichting. 
Het is vooralsnog de vraag of het 
initiatiefwetsvoorstel een parlementaire 
meerderheid zal behalen. Daarnaast zijn 
verschillende technische moeilijkheden 
geconstateerd die verduidelijking of 
aanpassing behoeven.

L.C. van Hulten MSc
088 288 1361
lvanhulten@deloitte.nl
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Invoering UBO-register
Met ingang van 27 september 2020 geldt 
voor naar Nederlands recht opgerichte 
vennootschappen en andere juridische 
entiteiten de verplichting om informatie 
over hun uiteindelijk belanghebbende(n) 
te registreren in het Handelsregister. De 
uiteindelijk belanghebbende of ultimate 
beneficial owner (kortweg UBO) is de mens 
die uiteindelijk een economisch belang of een 
zeggenschapsbelang van meer dan 25 procent 
heeft in de entiteit. Het zogenoemde UBO-
register wordt uitgevoerd door de Kamer van 
Koophandel (KvK). Voor bestaande entiteiten 
geldt een termijn van 18 maanden waarbinnen 
de UBO-informatie verstrekt moet worden. 
In het komende jaar zullen dus veel entiteiten 
te maken krijgen met deze nieuwe wetgeving. 
Dat doet onder andere de vragen rijzen welke 
entiteiten registratieplichtig zijn, wie als 
uiteindelijk belanghebbende moet worden 
geregistreerd en welke informatie moet worden 
verstrekt. In deze bijdrage wordt ingegaan op 
deze aspecten.

Reikwijdte register
De verplichting tot registratie van uiteindelijk 
belanghebbenden vloeit voort uit de Europese 
vierde antiwitwasrichtlijn. Het hoofddoel van 
het register is het tegengaan van witwassen 
en terrorismefinanciering. Doordat inzichtelijk 
wordt welke personen schuilgaan achter een 
ingewikkelde juridische structuur, wordt het 
moeilijker om misbruik te maken van het 
financiële stelsel. Daarnaast wordt met het 
UBO-register gestreefd naar meer transparantie 
richting de maatschappij, zodat het vertrouwen 
in de financiële wereld toeneemt.

Ondanks deze ambitieuze doelstellingen is de 
reikwijdte van het UBO-register beperkt. De 
registratieplicht geldt enkel voor entiteiten die 
naar Nederlands recht zijn opgericht. Het gaat 
om kapitaalvennootschappen, de nv of bv, maar 
ook om personenvennootschappen, zoals de 
vof, maatschap en cv. Daarnaast vallen ook de 
vereniging en stichting onder de reikwijdte van 
het register. Voor al deze rechtsvormen geldt de 
eis dat de oprichting in Nederland moet hebben 
plaatsgevonden. Bij een rechtspersoon is dat 
bijna altijd het geval, maar een vof of cv kan ook 
buiten Nederland worden overeengekomen. 
In dat geval geldt geen registratieplicht in 
Nederland.

Entiteiten naar buitenlands recht vallen buiten 
de reikwijdte van het register, ook al worden 
ze in Nederland opgericht of hebben ze een 
UBO die in Nederland woont. Wel is het zo dat 
op basis van de richtlijn andere EU-lidstaten 
eenzelfde register moeten invoeren. Een entiteit 
die is opgericht naar het recht van een andere 
lidstaat is dus aldaar registratieplichtig. Niet-EU-
entiteiten hoeven nergens hun UBO-informatie 
te registreren. Dat geldt ook voor een entiteit 
die is opgericht naar het recht van een van 
de andere landen van het Koninkrijk, zoals 
Curaçao, of de BES-eilanden.

Wie is de UBO?
In een uitvoeringsbesluit is per type entiteit 
voorgeschreven welke natuurlijke personen 
in elk geval moeten worden aangemerkt als 
uiteindelijk belanghebbende. Kort gezegd is een 
natuurlijk persoon UBO als hij of zij aan twee 
eisen voldoet:
Kwalitatieve eis: de natuurlijk persoon is 
uiteindelijk gerechtigd tot het vermogen van 
de entiteit of heeft de zeggenschap over de 
entiteit.

Aandachtspunten 
nieuwe UBO-register
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Kwantitatieve eis: het economische belang 
of zeggenschapsbelang bedraagt meer 
dan 25 procent.

Het is voor de toetsing aan deze eisen 
niet van belang hoe het belang juridisch 
is vormgegeven. Het economisch belang 
of de zeggenschap kan blijken uit 
aandelen, winstbewijzen, een regeling in 
de statuten van de entiteit, een separate 
overeenkomst of de feitelijke constellatie. 
Het belang kan ook via een andere entiteit 
worden gehouden. Bij een ingewikkelde 
vennootschappelijke structuur moet dus 
door de vennootschappen heen worden 
gekeken tot de natuurlijke persoon die 
aandeelhouder is.

Als er geen UBO is, bijvoorbeeld omdat 
geen van de aandeelhouders een belang 
heeft van meer dan 25 procent, moet 
de entiteit de natuurlijke personen 
registreren die onderdeel zijn van het 
hoger leidinggevend personeel. De 
bedoeling van deze regeling is dat er bij 
elke entiteit ten minste één natuurlijke 
persoon wordt geregistreerd. Ter 
onderscheid van de echte UBO wordt 
de persoon die op basis van deze 
terugvaloptie wordt geregistreerd 
aangeduid als pseudo-UBO en ook onder 
die noemer geregistreerd. Nederland 
heeft bij de implementatie van de richtlijn 
gekozen voor een juridische invulling 
van het begrip hoger leidinggevend 
personeel. Daardoor kunnen als pseudo-
UBO uitsluitend worden geregistreerd 
de statutaire bestuurders van een 
rechtspersoon of de vennoten van een 
personenvennootschap, met uitzondering 
van de commanditaire vennoten. 
Het besluit geeft geen antwoord op 
de vraag wie als pseudo-UBO moet 
worden geregistreerd als de statutaire 
bestuurders of vennoten geen natuurlijke 
personen maar rechtspersonen zijn.
Te verstrekken informatie
De registratieplichtige entiteit moet 
de volgende informatie over de UBO 
verstrekken: burgerservicenummer 

en/of fiscaal identificatienummer, 
naam, geboortemaand, geboortejaar, 
woonstaat, nationaliteit, geboortedag, 
geboorteplaats, geboorteland, woonadres 
alsmede de aard en omvang van het 
gehouden economische belang. Ter 
onderbouwing moet de entiteit afschriften 
deponeren van de documenten waaruit 
deze gegevens blijken. Per juridische 
entiteit is de UBO-informatie toegankelijk 
voor de autoriteiten die de gezondheid 
van het financiële stelsel bewaken, zoals 
opsporingsdiensten. Daarnaast is een 
deel van de informatie toegankelijk voor 
het grote publiek. Dat geldt voor de naam, 
de geboortemaand en het geboortejaar, 
de woonstaat en de nationaliteit van de 
UBO alsmede voor de aard en omvang van 
het gehouden economische belang.

Voor de publieke toegang tot het register 
wordt een gebruiksvergoeding gevraagd, 
zoals op dit moment al gebruikelijk is 
bij het opvragen van informatie uit het 
Handelsregister. Daarnaast is het alleen 
mogelijk om in het register te zoeken 
op de naam van een bepaalde entiteit 
en niet op de naam van een natuurlijk 
persoon. De natuurlijk persoon die als 
UBO is geregistreerd mag inzien hoe vaak 
zijn informatie is geraadpleegd. Mocht 
er dreiging uitgaan van het openbaren 
van de UBO-informatie, dan kan de UBO 
verzoeken om afscherming van zijn 
gegevens. Een dergelijk verzoek wordt 
gehonoreerd als de UBO minderjarig is, 
onder curatele of bewind is gesteld of 
door de overheid wordt beveiligd.
 

Toekomst
Het UBO-register staat niet op zichzelf. 
De richtlijn waarop het register is 
gebaseerd, verplicht de lidstaten ook om 
een register bij te houden met informatie 
over de UBO’s van trusts en soortgelijke 
juridische constructies. Het wetsvoorstel 
tot implementatie van een dergelijk 
trustregister is inmiddels ter consultatie 
voorgelegd. Voor het trustregister is 
het niet van belang naar welk recht de 
trust is ingericht. De verwerving van een 
onroerende zaak of het aangaan van een 
zakelijke relatie in Nederland leidt al tot 
registratieplicht. De registratieplicht geldt 
ook voor het veelgebruikte fonds voor 
gemene rekening. Uiteindelijk worden 
de nationale UBO- en trustregisters 
samengevoegd tot een overkoepelend 
Europees register.

mr. dr. W.R. Kooiman
088-288 7330
rkooiman@deloitte.nl
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Wetsvoorstel 
“Aanpassing 
wettelijk fiscaal 
verschoningsrecht”: 
verduidelijking en 
inperking
Op 23 juli 2020 is een conceptwetsvoorstel 
gepubliceerd ter aanpassing van het 
verschoningsrecht. De internetconsultatie is 
gesloten per 23 oktober 2020. Onduidelijk is 
welk tijdpad de wetgever vervolgens voor ogen 
staat. Volgens de wetgever is eerder sprake van 
een verduidelijking dan van een daadwerkelijke 
aanscherping van het verschoningsrecht. De 
vraag is echter wat het wetsvoorstel exact zal 
veranderen aan de huidige praktijk. 
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Hoe werkt het huidige 
verschoningsrecht?
De inspecteur heeft ten behoeve van de 
belastingheffing en invordering verregaande 
bevoegdheden om inlichtingen, 
gegevens en informatiedragers op te 
vragen bij een belastingplichtige en bij 
administratieplichtige derden (bedrijven 
en zelfstandige beroep beoefenaars). 
Geestelijken, artsen, apothekers, advocaten 
en notarissen kunnen met een beroep 
op het verschoningsrecht weigeren om 
de informatie die hun administratie over 
derden bevat, te verstrekken aan de 
belastingdienst. Dit verschoningsrecht 
is vastgelegd in art. 53a Algemene wet 
inzake rijksbelastingen. De grondslag is het 
algemene rechtsbeginsel dat bij bepaalde 
vertrouwenspersonen het maatschappelijke 
belang dat de waarheid boven tafel komt 
moet wijken voor het belang dat een ieder 
zich zonder vrees voor openbaarmaking tot 
hen moet kunnen wenden om advies en 
bijstand. 

In de rechtspraak is naar voren gekomen 
dat niet alle stukken en gegevensdragers 
hieronder vallen. Het weigeringsrecht 
beperkt zich tot stukken die de advocaat 
of notaris bezit vanwege hun juridische 
dienstverlening in de hoedanigheid als 
advocaat of notaris. Wanneer een advocaat 
optreedt als belastingadviseur geldt het 
verschoningsrecht dus niet. Als de stukken 
van een cliënt zich bij een advocaat of 
notaris bevinden en die stukken vallen 
onder zijn verschoningsrecht, kan de 
cliënt (of een derde, bijvoorbeeld een 
administratiekantoor of ingeschakelde 
belastingadviseur) ook weigeren de stukken 
aan de inspecteur ter beschikking te stellen. 
Dit wordt het weigeringsrecht in geval van 
de cliënt of het afgeleide verschoningsrecht 
in geval van derden genoemd. De 
advocaat of notaris bepaalt in beginsel 
zelf welke stukken onder zijn (afgeleid) 
verschoningsrecht vallen. 

Belastingadviseurs hebben geen wettelijk 

verschoningsrecht. Als gezegd, hebben 
zij bij betrokkenheid van een advocaat of 
notaris wel een afgeleid verschoningsrecht. 
Daarnaast mogen belastingadviseurs en 
hun cliënten op grond van het zogenoemde 
‘fair play’ beginsel inzage weigeren in 
rapporten en geschriften die ten doel 
hebben om de fiscale positie van een cliënt 
te belichten of hem daarover te adviseren. 

Verduidelijking wettekst en ook 
inperking voor notarissen en 
advocaten?
Het is de belastingdienst een doorn in 
het oog dat gevraagde stukken niet ter 
beschikking worden gesteld in geval 
de belastingplichtige een advocaat 
heeft ingeschakeld (ook als die als 
bedrijfsjurist werkt) en een juridische 
procedure is begonnen. Weliswaar kan de 
belastingdienst de weigering aanvechten 
bij de rechter, maar zolang die rechtsgang 
niet afgewikkeld is in het voordeel van de 
fiscus, beschikt de inspecteur niet over 
de stukken. Opvallend is echter dat juist 
ten aanzien van de beoordelingsvrijheid 
van de verschoningsgerechtigde geen 
wijziging wordt voorgesteld. Deze mag zelf 
vaststellen of het verschoningsrecht in een 
concreet geval van toepassing is. Diens 
oordeel wordt geëerbiedigd, tenzij evident 
onjuist.

Ook internationaal is er belangstelling voor 
het verschoningsrecht omdat stukken 
die hieronder vallen niet uitgewisseld 
hoeven te worden met buitenlandse 
belastingdiensten. De OESO heeft in het 
verleden Nederland gevraagd om het 
verschoningsrecht te verduidelijken. 

In de memorie van toelichting bij het 
wetsvoorstel wordt dan ook aangegeven 
dat de voorstellen met name zijn ingegeven 
door de toegenomen behoefte aan fiscale 
transparantie, zowel nationaalrechtelijk als 
in internationaal verband. 
De wetgever wil de wettekst verduidelijken 
door deze toe te spitsen op de kerntaken 

van deze beroepsbeoefenaren. Het 
weigeringsrecht geldt alleen voor zover 
het de “wetenschap betreft van hetgeen 
rechtstreeks verband houdt met hun 
taakuitoefening”. Als gezegd, volgt dit al uit 
de jurisprudentie. 

Specifiek voor advocaten en notarissen 
wordt in de wettekst een limitatieve 
omschrijving opgenomen welke 
taakuitoefening onder de reikwijdte van 
het verschoningsrecht valt. Het gaat daarbij 
om het verrichten van werkzaamheden 
die rechtstreeks betrekking hebben op 
de bepaling van de rechtspositie van 
de cliënt, diens vertegenwoordiging of 
verdediging in rechte, het geven van advies 
over het instellen of vermijden van een 
rechtsgeding, alsmede de advisering voor, 
tijdens of na een rechtsgeding. Met deze 
opsomming sluit de wetgever aan bij de 
omschrijving van de werkzaamheden 
waarvoor geen meldingsplicht geldt op 
grond van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme 
(Wwft). Communicatie tussen de advocaat 
of notaris en diens cliënt blijft ook onder 
het (afgeleide) verschoningsrecht en 
weigeringsrecht vallen. Hierbij kan gedacht 
worden aan (concept)processtukken, 
e-mailverkeer en gespreksverslagen

Niet duidelijk is wat precies valt onder 
“werkzaamheden betreffende de bepaling 
van de rechtspositie van die cliënt”. 
Vallen hieronder alleen verkennende 
gesprekken om te bepalen welke juridische 
dienstverlening nodig is? In het concept 
lijkt het verschoningsrecht beperkt te 
worden tot de werkzaamheden in het 
kader van een (mogelijke) rechtszaak. 
Onder huidig recht valt echter ook 
andere juridische dienstverlening in de 
hoedanigheid als advocaat of notaris onder 
het verschoningsrecht. Te denken valt aan 
advocatuurlijke feitenonderzoeken waarbij 
de advocaat op basis van zijn juridische 
advisering onderzoek doet naar juridisch 
relevante feiten. In de parlementaire 
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behandeling zal hopelijk duidelijker naar 
voren komen hoe het gepercipieerde 
misbruik tegengegaan wordt door de 
voorgestelde wettekst.

De wetgever vindt het ten slotte 
noodzakelijk om wettelijk vast te 
leggen dat notarissen en advocaten na 
inwerkingtreding van de wet niet langer 
mogen weigeren om inzage te verlenen 
in stukken die de belastingplichtige 
zelf ook aan de belastingdienst zou 
moeten verstrekken indien hij de 
betreffende beroepsbeoefenaar 
niet zou hebben ingeschakeld. Als 
voorbeelden worden in de toelichting 
jaarverslagen, accountantsverklaringen en 
rekeningafschriften genoemd. De potentiële 
reikwijdte van deze bepaling is echter veel 
breder. Hetzelfde geldt voor de opgesomde 
werkzaamheden.

Waarborgen
Tegelijkertijd worden wel de nodige 
waarborgen ingebouwd. Zo mag de 
inspecteur een advocaat of notaris alleen 
vragen om mee te werken na vooraf 
verkregen ministeriële toestemming. 
In het Besluit fiscaal bestuursrecht 
zullen aanvullende waarborgen worden 
opgenomen, waaronder een interne 
goedkeuringsprocedure binnen de 
belastingdienst. Daarmee wordt tot 
uitdrukking gebracht dat het opvragen van 
informatie bij advocaten of notarissen ten 
behoeve van de belastingheffing van hun 
cliënten een ‘ultimum remedium’ is.

Het is te hopen dat tijdens de parlementaire 
duidelijker wordt in welke situaties het 
verschoningsrecht voor advocaten en 
notarissen niet langer geldt, zeker nu 
het hier gaat om een beperking van een 
belangrijk rechtsbeginsel.

R. de Voogd
088-288 2092
RdeVoogd@deloitte.nl
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Een korte terugblik
In 2005 werd HT geïntroduceerd. Veel 
belastingplichtigen, van groot tot klein, kregen 
het aanbod een HT-convenant te sluiten. 
Ofschoon niet iedere individuele inspecteur 
overtuigd was van nut en noodzaak en toezicht 
vooral ‘verticaal’ beleefde, werd het HT als 
nieuwe toezichtsfilosofie vol overtuiging ‘aan de 
man gebracht’.

De sleutelwoorden waren transparantie, begrip 
en vertrouwen. Belangrijk daarbij was de ‘tone at 
the top’, ofwel serieuze aandacht voor het voldoen 
aan fiscale wet- en regelgeving op bestuursniveau. 
Gestreefd werd naar een open relatie met de 
Belastingdienst en het vooraf onderkennen 
en oplossen van vraagstukken in plaats van 
correcties achteraf. Daar kan niemand tegen zijn, 
zo lijkt het.

Toch leefden er ook veel vragen. Werd het 
toezicht dat de Belastingdienst uitoefent niet 
te veel uitbesteed aan de belastingplichtigen 
en hun adviseurs zelf door op de ‘internal 
controls’ en de externe accountantscontrole te 
steunen? Wordt de adviseur niet te makkelijk het 
verlengstuk van de Belastingdienst, zodat hij zijn 
adviesrol niet meer naar behoren kan invullen? 
Daarnaast kampt HT met een merkwaardige 

tegenstrijdigheid. In het kader van het HT-
convenant moeten fiscale standpunten vooraf 
met de Belastingdienst worden gedeeld als de 
verwachting bestaat dat daarover verschil van 
inzicht met de Belastingdienst kan ontstaan. 
Daardoor is de kans groot, dat de Belastingdienst 
het niet eens is met de standpunten van de 
belastingplichtige, hetgeen er paradoxaal genoeg 
toe leidt dat HT juist meer discussies met de 
Belastingdienst oproept. In de praktijk is mij 
gebleken dat dit leidt tot een verwachtingskloof. 
Degenen die zonder HT hun aangifte doen op 
basis van pleitbare standpunten, hebben die 
discussie aan de voorkant niet en – afhankelijk 
van de aanslagregeling – wellicht ook niet aan 
de achterkant. Natuurlijk is die vergelijking niet 
helemaal eerlijk. Men kiest bewust voor zekerheid 
vooraf, maar het voedt wel een bepaalde 
gedachte in de praktijk.

Tot slot leidt een HT-convenant ook tot een 
toegenomen werkdruk bij de Belastingdienst, 
omdat de belastingplichtige die een convenant 
heeft gesloten veel makkelijker rechtstreeks 
persoonlijk contact zoekt met de Belastingdienst 
voor fiscaal-inhoudelijke vragen of het opleggen 
of verminderen van een voorlopige aanslag. 
Dit model was dan in deze vorm ook niet 
meer houdbaar. 

HT, wat moeten we er 
mee?
Het horizontaal toezicht (HT) staat weer in 
de belangstelling. De Belastingdienst is op 
tournee om het HT nieuwe stijl aan onder 
meer de belastingadvieskantoren uit te leggen. 
Onderstaand vatten we de belangrijkste 
ontwikkelingen samen.
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HT nieuwe stijl
Zoals opgemerkt, heeft de Belastingdienst 
het HT nieuwe stijl toegelicht aan diverse 
belastingadvieskantoren. Hieruit ontstaat het 
volgende beeld. Voorop staat het differentiëren 
in de aanpak. De top 100 (25 AEX-fondsen en 
75 profit-organisaties) krijgt een individueel 
behandelplan. Hetzelfde geldt voor de top 30 in 
de non-profit-sector.
De entiteiten die volgens de criteria van boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek als ‘groot’ worden 
aangemerkt (voldoen aan 2 van de 3 volgende 
criteria: waarde activa > € 20 miljoen, omzet > € 
40 miljoen of aantal werknemers > 250) komen 
in aanmerking voor een (nieuw) individueel 
convenant. De overige entiteiten kunnen zich 
aansluiten bij een intermediairsconvenant (via 
hun adviseur of de koepelorganisatie waar zij 
aan zijn verbonden). Bestaande convenanten HT 
blijven nog doorlopen.

Wat vooral opvalt, is dat de eisen om een 
convenant te kunnen sluiten omhoog gaan. 
Ging het voorheen meer om de attitude van 
de belastingplichtige en was een werkend ‘tax 
control framework’ geen vereiste, in het HT 
nieuwe stijl worden hogere eisen gesteld aan de 
fiscale beheersing. Er moet duidelijkheid zijn over 
de fiscale strategie, er moet een fiscale risico-
analyse zijn gemaakt en de fiscale monitoring 
binnen de entiteit moet aantoonbaar werken. 
Daarnaast moeten de maatregelen ter zake van 
de belastingheffing van derden goed geborgd 
zijn. Dat betreft de informatievoorziening over 
de belastingheffing van derden en vermoedelijk 
ook de renseigneringsverplichtingen. 
Samenvattend: de instapeisen voor HT worden 
aanzienlijk verzwaard.

Een lastig punt binnen de vormgeving van HT 
blijft de monitoring. De Belastingdienst hangt 
heel erg aan de steekproef als sluitstuk van 
HT om te beoordelen of het stelsel van fiscale 
beheersing functioneert. Over de rol van de data-
analyse in het geheel van de maatregelen is de 
Belastingdienst aanzienlijk minder duidelijk.

Enkele observaties
Dat de eisen voor HT worden verzwaard is op 

zichzelf beschouwd niet onlogisch en wellicht 
zelfs wenselijk. Tegelijkertijd zal dit leiden tot een 
nieuwe afweging: waarom zou ik HT toepassen? 
Argumenten die vaak worden aangevoerd 
– ook namens de Belastingdienst – zijn het 
maatschappelijk profiel van de organisatie en het 
kunnen bogen op het ook fiscaal ‘in control’ zijn. 
Dat zijn uiteraard valide, intrinsieke drijfveren om 
te komen tot HT.
Ook worden wel argumenten als een optimale 
werkrelatie met de Belastingdienst en het 
snel verkrijgen van zekerheid genoemd. Maar 
daar wringt wat mij betreft de schoen. Iedere 
belastingplichtige heeft toch recht op een 
optimale werkrelatie met de Belastingdienst en 
een snelle reactie op zijn fiscale (rechts)vraag? 
Het kan niet zo zijn dat het al dan niet hebben van 
een individueel behandelplan of een individueel 
HT-convenant bepalend is voor de wijze waarop 
de Belastingdienst de belastingplichtige tegemoet 
treedt, en dat directe telefoonnummers of e-mail-
adressen alleen beschikbaar zijn voor een selecte 
groep belastingplichtigen. Het komt mij voor, 
dat het voorkomen van een tweedeling tussen 
belastingplichtigen nog de grootste uitdaging voor 
de Belastingdienst zal blijken te zijn.
Tot slot blijven de intermediairsconvenanten de 
aandacht vragen. Meer belastingplichtigen zullen 
daarvoor in aanmerking komen. Dat betekent 
dat indringend nagedacht moet worden over de 
rol van de belastingadviseurs. Zij zijn enerzijds 
adviseur en anderzijds convenantspartij. Dat 
betekent onvermijdelijk dat een zekere mate 
van toezicht/toetsing van de Belastingdienst 
verschuift naar de adviseur. Het is van essentieel 
belang helder te krijgen welke verwachtingen 
over en weer gekoesterd worden en tot welke 
kwaliteitseisen dat ten minste moet leiden. 
Opereren vanuit een dubbelrol is bepaald geen 
gemakkelijke taak en kan er toe leiden dat de 
adviseur het vanuit zowel het perspectief van de 
cliënt als van de Belastingdienst op enig moment 
niet meer goed kàn doen. Het is een platitude, 
maar daarom niet minder waar: de praktijk zal 
het leren.

Drs. G.J.W. (Gert-Jan) de Ruiter
088-288 0361
GdeRuiter@deloitte.nl
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I WIJZIGINGEN IN DE 
BELASTINGWETGEVING 
PER 2021
Onderstaand 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 2021 dat op 
Prinsjesdag dat bij de Tweede Kamer is ingediend. 
Daarnaast wordt afzonderlijk aandacht besteed 
aan wetsvoorstellen en beleidsvoornemens die na 
2021 in werking zullen treden. 

INKOMSTENBELASTING 

Tweeschijvenstelsel box 1
Sinds 1 januari 2020 is effectief sprake 
van een tweeschijvenstelsel met een 
basistarief van 37,35% tot een belastbaar 
box 1-inkomen van € 68.507 en een 
toptarief van 49,50% over het meerdere. In 
de komende jaren daalt het basistarief licht 
tot respectievelijk 37,10% (2021), 37,07% 
(2022), 37,05% (2023) en 37,03% (2024). Het 
toptarief blijft ongewijzigd. 

Voor AOW-gerechtigden is sprake van een 
drieschijvenstelsel, aangezien geen AOW-
premies meer verschuldigd zijn. Tot een box 
1-inkomen van € 35.129 (indien geboren 
vóór 1 januari 1946: €35.941) bedraagt 
het tarief in 2021 voor deze categorie 
belastingplichtigen 19,20% (2020: 19,45%).

Het maximale aftrektarief voor bepaalde 
aftrekposten in box 1, zoals hypotheekrente, 
ondernemersaftrek, MKB-winstvrijstelling 
en persoonsgebonden aftrek daalt in 2021 
naar 43%. De aftrekpost blijft in stand, maar 
bij de berekening van de verschuldigde 
inkomstenbelasting wordt in voorkomende 
gevallen een tariefcorrectie toegepast. In 
2022 daalt het maximale aftrektarief verder 
naar 40%, om vervolgens in 2023 uit te 
komen op het basistarief van 37,05%.

Wet aanpassing box 3
Per 1 januari 2021 wordt het heffingsvrije 
vermogen in box 3 verhoogd naar € 50.000 
per belastingplichtige (2020: € 30.846). 
Daar staat tegenover dat het box 3-tarief 
per 1 januari 2021 wordt verhoogd naar 
31% (2020: 30%). Daarnaast worden 
de schijfgrenzen voor de indeling in 

rendementsklassen opnieuw vastgesteld. 
De wetgever blijft daarbij uitgaan van ficties 
ten aanzien van de samenstelling van het 
box 3-vermogen. Het fictief rendement in 
rendementsklasse I bedraagt in 2021 0,03% 
(2020: 0,07%) en dat voor rendementsklasse 
II 5,69% (2020: 5,28%). 

Grondslag sparen en beleggen Rendementsklasse I Rendementsklasse II Fictief rendement

€ 0 – € 50.000 67% 33% 1,90%

€ 50.000 – € 950.000 21% 79% 4,50%

> € 950.000 0% 100% 5,69%
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Heffingskortingen
De wijzigingen in de bedragen van de heffingskortingen in 2021 ten opzichte van het jaar 2020 zijn in 
onderstaande tabel weergegeven:

Omschrijving Stand 2020 Stand 2021

Maximum algemene heffingskorting (onder AOW-leeftijd) €2.711 € 2.837

Maximum algemene heffingskorting (boven AOW-leeftijd) €1.413 € 1.469

Afbouwpunt algemene heffingskorting €20.711 €21.043

Afbouwpercentage algemene heffingskorting  
(onder AOW-leeftijd)

5,672% 5,977%

Afbouwpercentage algemene heffingskorting  
(boven AOW-leeftijd)

2,956% 3,093%

Maximum arbeidskorting (onder AOW-leeftijd) EUR 3,819 EUR 4,205

Maximum arbeidskorting (boven AOW-leeftijd) EUR 1.989 EUR 2.191

Afbouwpunt arbeidskorting EUR 34,954 EUR 35,652

Afbouwpercentage arbeidskorting (onder AOW-leeftijd) 6,00% 6,00%

Afbouwpercentage arbeidskorting (boven AOW-leeftijd) 3,125% 3,105%

Zelfstandigenaftrek
Het kabinet verkleint het verschil in fiscale 
behandeling tussen zelfstandigen en 
werknemers. Daartoe wordt de in het 
Belastingplan 2020 ingezette afbouw van 
de zelfstandigenaftrek versneld en ook 
langer doorgezet. In de jaren tot en met 
2027 bedraagt de afbouw € 360 per jaar en 
in 2028 eenmalig € 390. Vervolgens wordt 
de zelfstandigenaftrek in de jaren daarna 
met € 110 per jaar verminderd, totdat deze 
in 2036 uitkomt op € 3.240. Oorspronkelijk 
was afbouw tot € 5.000 voorzien. In 2021 
bedraagt de zelfstandigenaftrek nog € 6.670 
(2020: € 7.030). 

Verduidelijken berekeningswijze 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Het kabinet voert een verduidelijking 
door in de berekeningswijze van de 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit 
is relevant voor belastingplichtigen die deel 
uitmaken van een samenwerkingsverband 
en voor belastingplichtigen met meerdere 
ondernemingen. Voor die eerste situatie 
geldt dat een belastingplichtige altijd recht 
heeft op een evenredig gedeelte van het 
maximumbedrag aan KIA voor zijn aandeel 
in het totaal van de investeringen in het 
samenwerkingsverband. Het kabinet ziet, 
anders dan de Hoge Raad, geen ruimte 

voor een uitzondering op deze evenredige 
benadering indien de investeringen 
van een belastingplichtige in zijn eigen 
onderneming op zichzelf al recht zouden 
geven op het vaste maximumbedrag aan 
KIA. De aanpassing in de berekeningswijze 
zal dus gaan gelden in alle situaties waarin 
sprake is van een belastingplichtige die deel 
uitmaakt van een samenwerkingsverband. 
Als een belastingplichtige meerdere 
ondernemingen heeft, wordt bij het bepalen 
van de hoogte van de KIA per onderneming 
uitgegaan van het investeringsbedrag per 
onderneming van de belastingplichtige.

Lagere bijtelling voor elektrische auto 
met zonnepanelen
Momenteel wordt een korting op de 
bijtelling verleend voor elektrische 
auto’s. Deze korting is gebaseerd op een 
percentage van de catalogusprijs van 
de auto. De catalogusprijs die voor de 
berekening van de korting in aanmerking 
mag worden genomen wordt echter 
gemaximeerd. In 2020 bedroeg deze 
cap nog EUR 45.000, maar wordt in 2021 
verlaagd naar EUR 40.000. Het toepasselijke 
kortingspercentage wordt verlaagd van 
14% (2020) naar 10% (2021), waardoor de 
bijtelling uitkomt op 12%. Vanaf 2021 wordt 
voor de berekening van de korting op de 

bijtelling voor zonnecelauto’s geen cap 
gehanteerd. Voor deze auto’s wordt het 
kortingspercentage dus berekend over de 
volledige catalogusprijs. Een vergelijkbare 
korting geldt reeds voor emissievrije auto’s 
met een motor die kan worden gevoed met 
waterstof. 

Vrijstelling voor de TOGS en de Subsidie 
vaste lasten
In verband met de coronacrisis zijn 
verschillende steunmaatregelen genomen. 
Voor schade die is geleden door de 
coronamaatregelen kunnen bepaalde 
ondernemingen aanspraak maken op de 
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen 
Sectoren COVID-19 (TOGS). Verder kunnen 
ondernemingen voor vier maanden een 
tegemoetkoming krijgen voor hun vaste 
lasten, op basis van de Subsidie Vaste 
Lasten. Omdat ondernemingen in de 
inkomsten- en vennootschapsbelasting 
belasting zijn verschuldigd over hun totale 
winst, zouden ook deze overheidssubsidies 
in beginsel belast zijn. Om dit te voorkomen 
wordt wettelijk vastgelegd dat de ontvangen 
overheidssteun een vrijstelling geldt in 
beide belastingen. Deze vrijstelling geldt 
uitdrukkelijk niet voor de NOW.
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LOONBELASTING 

Baangerelateerde Investeringskorting 
(BIK)
De BIK is bedoeld om nieuwe investeringen 
in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen 
te stimuleren en is van toepassing op 
investeringsverplichtingen die op of 
na 1 oktober 2020 worden aangegaan. 
Uitgaven in verband met voortbrenging 
of verbetering van bedrijfsmiddelen 
kwalificeren niet. Aanvullend wordt als 
voorwaarde gesteld dat de betreffende 
investeringen in de periode van 1 januari 
2021 tot en met 31 december 2022 volledig 
moeten zijn betaald en uiterlijk binnen zes 
maanden na die volledige betaling in gebruik 
zijn genomen. Qua vormgeving is gekozen 
voor een afdrachtvermindering op de 
loonheffing. Op die manier wil het kabinet 
bewerkstelligen dat de investeringskorting 
ten goede komt aan bedrijven die 
een voldoende loonsom hebben, en 
dus werkgelegenheid bieden. Tot een 
investeringsniveau van € 5.000.000 per 
kalenderjaar geldt een kortingspercentage 
van 3,9%. Voor het meerdere is dat 
1,8%. Een investering telt mee in het 
jaar waarin de laatste betaling heeft 
plaatsgevonden. De BIK kan samengaan 
met andere investeringsfaciliteiten, zoals de 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de 
energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-
investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige 
afschrijving (Vamil). 

Aanpassen vrije ruimte 
werkkostenregeling
De werkkostenregeling bepaalt de ruimte 
waarbinnen werkgevers vergoedingen 
en verstrekkingen aan hun werknemers 
kunnen geven zonder dat deze belast 
worden, de zogenoemde vrije ruimte. 
Sinds 1 januari 2020 geldt per werkgever 
een vrije ruimte van 1,7% van de fiscale 
loonsom tot en met € 400.000 vermeerderd 
met 1,2% van het restant van de loonsom. 
In het kader van de coronamaatregelen 
is eerder goedgekeurd dat over 2020 de 
vrije ruimte wordt verhoogd tot 3% over 
de eerste € 400.000. Dit wordt nu wettelijk 
vastgelegd. De verruiming moet het voor 
werkgevers makkelijker maken om hun 
werknemers in de moeilijke coronatijd een 

extraatje te kunnen geven. Per 1 januari 
2021 wordt de vrije ruimte voor de loonsom 
vanaf € 400.000 echter verlaagd van 1,2% 
naar 1,18%. Dit is geen tijdelijke maatregel, 
maar heeft als doel de verruiming van de 
gerichte vrijstelling voor scholingskosten te 
bekostigen.

Verruiming gerichte vrijstelling 
scholingskosten
Onder de huidige wet kan een werkgever 
onder voorwaarden het volgen van een 
opleiding of studie door de werknemer 
vergoeden zonder dat daarover 
loonheffingen zijn verschuldigd. Vanwege 
de huidige crisis wil het kabinet deze 
vrijstelling verruimen. De verruiming houdt 
in dat ook scholingskosten die worden 
gemaakt voor een ex-werknemer onder 
de vrijstelling vallen. Die verruiming heeft 
bijvoorbeeld effect bij een vergoeding of 
verstrekking voor een opleiding of studie 
van een werknemer van wie afscheid is of 
zal worden genomen.

Bonus voor zorgprofessionals
Zorgprofessionals die in hun werk direct 
of indirect de gevolgen van de uitbraak 
van het coronavirus hebben ondervonden 
krijgen een bonus van netto € 1.000. De 
werkgever kan deze bonus uitkeren en 
aanwijzen als eindheffingsbestanddeel 
onder de werkkostenregeling (WKR). 
Het Rijk vergoedt zowel de bonus als de 
eventueel verschuldigde eindheffing, 
indien de vrije ruimte is overschreden. 
Voor niet-werknemers, is gekozen voor 
een vergelijkbare fiscale behandeling. In 
die situatie wordt de bonus uitgekeerd 
door de opdrachtgever (bijvoorbeeld het 
ziekenhuis). Deze wijst de bonus ook voor 
hen aan als eindheffingsbestanddeel. De 
huidige wet bevat echter geen toereikende 
regeling voor deze situatie, omdat 
alleen verstrekkingen kunnen worden 
aangewezen. Daarom wordt de wet op dit 
punt aangepast, zodat ook de bonus onder 
de eindheffing kan vallen. De opdrachtgever 
krijgt de bonus en de verschuldigde 
eindheffing vergoed van het Rijk.

Aanpassen overgangsrecht 
levensloopregeling
De fiscale levensloopregeling in de Wet 

op de loonbelasting 1964 is per 1 januari 
2012 komen te vervallen. In dit kader geldt 
overgangsrecht, dat onder meer regelt 
dat alle niet reeds als loon in aanmerking 
genomen levensloopaanspraken uiterlijk 
op 31 december 2021 tegen hun waarde 
in het economische verkeer worden 
belast. Deze wetstoepassing kent echter 
praktische bezwaren, waaronder het gebrek 
aan juiste informatie, de mogelijkheid dat 
de werkgever niet meer bestaat en het 
ontbreken van afdoende bevoegdheden 
bij het verhalen van de verschuldigde 
loonheffing. Ook kan het fictieve 
genietingsmoment tot box 3 complicaties 
ten nadele van de werknemer leiden. 
Daarom wordt het overgangsrecht op twee 
punten aangepast. Allereerst wordt de 
instelling die de levensloopregeling uitvoert 
als inhoudingsplichtige aangewezen. 
Ten tweede wil het kabinet het fictieve 
genietingsmoment vervroegen naar 1 
november 2021. De mogelijkheid om de 
waarde van de aanspraak te laten uitbetalen 
blijft dan bestaan tot en met 31 oktober 
2021. 
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VENNOOTSCHAPSBELASTING

Tariefstructuur
De eerder in het vooruitzicht gestelde verlaging van het toptarief in de vennootschapsbelasting tot 21,7% is definitief teruggedraaid, 
waardoor dit tarief 25% blijft. De verlaging van het opstaptarief naar 15% vindt echter wel doorgang. De eerste schijf wordt 
achtereenvolgens verlengd tot een belastbaar bedrag van EUR 245.000 (2021) en EUR 395.000 (2022). De tariefstructuur zal er dan als volgt 
uitzien (de cijfers voor 2020 dienen ter vergelijking).

Jaar 2020 2021 2022

Opstaptarief 16.5% (belastbaar 
bedrag tot EUR 200.000)

15.0% (belastbaar 
bedrag tot EUR 245.000)

15,0% (belastbaar 
bedrag tot EUR 395.000)

Toptarief 25,0% (belastbaar 
bedrag vanaf EUR 
200.000)

25.0% (belastbaar 
bedrag vanaf EUR 
245.000)

25.0% (belastbaar 
bedrag vanaf EUR 
395.000)

Het vennootschapsbelastingtarief 
voor kwalificerende inkomsten uit de 
innovatiebox zal per 1 januari 2021 worden 
verhoogd van 7% naar 9%.

Verliesverrekening in de 
vennootschapsbelasting (art. 20 
Wet Vpb 1969)
Verliezen in de vennootschapsbelasting 
zijn op dit moment een jaar achterwaarts 
en zes jaar voorwaarts verrekenbaar. Er 
is geen beperking gesteld aan de omvang 
van het met de belastbare winst van een 
jaar te verrekenen verlies. Per 1 januari 
2022 gaan deze regels veranderen. Het 
kabinet wil namelijk een ondergrens qua 
verschuldigde vennootschapsbelasting 
inbouwen voor bedrijven met winstgevende 
activiteiten. Daarom komen verliezen boven 
€ 1 mln. voortaan nog maar tot 50% van 
de belastbare winst voor verrekening in 
aanmerking, nadat die belastbare winst is 
verminderd met voornoemd bedrag van € 1 
mln. Het resterende verlies blijft overigens 
wel beschikbaar voor verrekening in een 
later jaar. De beperking geldt zowel voor 
voorwaarts als achterwaarts verrekenbare 
verliezen. Daar staat tegenover dat de 
beperking in de tijd voor wat betreft de 
voorwaartse verliesverrekening wordt 
losgelaten. De carry-backtermijn blijft een 
jaar.
De aanpassingen hebben ook gevolgen 
voor verliezen die zijn ontstaan in boekjaren 
die vóór 1 januari 2022 zijn aangevangen. 
Verliezen die zijn geleden in boekjaren 
die zijn aangevangen op of na 1 januari 
2013 worden weer onbeperkt voorwaarts 

verrekenbaar. Voor oudere verliezen geldt 
dat zij op grond van de in die jaren geldende 
regels uiterlijk negen jaar voorwaarts 
kunnen worden verrekend. Daar staat 
tegenover dat verliezen die zijn ontstaan, 
of nog zullen ontstaan, in de boekjaren 
2013 tot en met 2021 worden getroffen 
door de 50%-regel, althans voor zover 
zij verrekend worden met de belastbare 
winst van boekjaren die aanvangen op of 
na 1 januari 2022. Die beperking geldt ook 
voor achterwaartse verrekening van een 
in 2022 geleden verlies met de belastbare 
winst in 2021. De verliesverrekening in de 
inkomstenbelasting blijft ongewijzigd. 

Wettelijke introductie van de fiscale 
coronareserve
In overeenstemming met het eerder 
gepubliceerde Besluit noodmatregelen 
coronacrisis mogen belastingplichtigen 
in hun aangifte vennootschapsbelasting 
over 2019 een reserve vormen voor de 
verliezen die zij in het boekjaar 2020 naar 
verwachting zullen leiden, voor zover die 
verband houden met de gevolgen van de 
coronacrisis. Ingeval van een gebroken 
boekjaar, mag de reserve gevormd worden 
in het laatste boekjaar dat eindigt in de 
periode 1 januari 2019 – 31 maart 2020. Als 
reeds aangifte is gedaan, kan een aanvulling 
op de aangifte worden ingediend.Het in 
aanmerking te nemen verlies mag niet 
groter zijn dan het totale verlies dat over 
2020 verwacht wordt. De dotatie aan de 
coronareserve mag ook niet hoger zijn dan 
de in 2019 behaalde winst vóór de vorming 
van die reserve. De reserve wordt in het 

boekjaar 2020 weer in de winst opgenomen. 
Op die manier kan sneller rekening worden 
gehouden met coronagerelateerde 
verliezen dan op grond van reguliere 
verliesverrekening het geval zou zijn. 

Wijziging van de 
antiwinstdrainageregeling
Volgens de antiwinstdrainageregeling (art. 
10a Wet VPB 1969) zijn renten (kosten en 
valutaresultaten daaronder begrepen) 
onder omstandigheden niet aftrekbaar. Dit 
geldt momenteel voor zowel positieve als 
negatieve posten, waardoor onder meer 
positieve valutaresultaten zijn vrijgesteld. 
Daarom is het op dit moment mogelijk dat 
de antiwinstdrainageregeling per saldo 
voorziet in een vrijstelling. Voorgesteld 
wordt de vrijstelling van een positief 
valutaresultaat te beperken tot het bedrag 
van de niet-aftrekbare kosten van de 
desbetreffende lening.

Samenloop anti-hybride regels en 
earningsstrippingmaatregel
Indien rentelasten niet-aftrekbaar 
zijn op basis van de anti-hybride 
regels, worden deze rentelasten niet 
meegenomen voor de toepassing 
van de earningsstrippingmaatregel 
(renteaftrekbeperking tot 30% EBITDA). 
Voor de toepassing van de anti-hybride 
regels zijn de rentelasten wel aftrekbaar 
als er sprake is van dubbel in aanmerking 
genomen inkomen. Op dit moment is het 
niet duidelijk welk deel van de rentelasten in 
feite aftrekbaar is als gevolg van het dubbel 
in aanmerking genomen inkomen, indien 
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de kosten die onder het toepassingsbereik 
van de anti-hybride regeling vallen bestaan 
uit zowel rentelasten als andere lasten. 
Het voorstel voorziet in een regel om het 
dubbel in aanmerking genomen inkomen 
pro rata toe te rekenen aan de rentelasten 
en andere lasten. Dezelfde systematiek 
is van toepassing indien de anti-hybride 
regels ertoe leiden dat rentebaten in de 
Nederlandse heffingsgrondslag worden 
opgenomen (secundaire regel). Een 
soortgelijke pro rata benadering zal 
gelden voor situaties waarin er in een later 
jaar sprake is van dubbel in aanmerking 
genomen inkomen. 

Aanpassing minimumkapitaalregel en 
bankenbelasting
Vorig jaar werd een minimumkapitaalregel 
voor gereguleerde banken en verzekeraars 
ingevoerd. De minimale verhouding tussen 
het eigen vermogen en het balanstotaal 
is vastgesteld op 8%. Als gevolg van een 
uitspraak van de Hoge Raad moeten 
bepaalde financiële instrumenten 
worden gekwalificeerd als schuld voor de 
Nederlandse vennootschapsbelasting en 
kunnen er dus extra fiscaal aftrekbare 
rentelasten worden gemaakt. Naar 
aanleiding van de uitspraak wordt 
voorgesteld om de minimale verhouding 
tussen eigen vermogen en het balanstotaal 
te wijzigen van 8% naar 9%. Daarnaast 
wordt het tarief van de bankenbelasting 
tijdelijk verhoogd (alleen voor het jaar 2021).

Liquidatie- en stakingsverliesregeling
Het toepassingsbereik van de 
zogenaamde liquidatieverliesregeling in de 
deelnemingsvrijstelling (art. 13d Wet VPB 
1969) en de stakingsverliesregeling voor 
vaste inrichtingen (art. 15i Wet VPB 1969) 
wordt ingeperkt. Zo wordt een temporele 
beperking ingevoerd met als gevolg dat 
een liquidatie- of stakingsverlies enkel kan 
worden benut binnen drie jaar nadat de 
activiteiten zijn beëindigd of het besluit 
daartoe is genomen (temporele eis). Verder 
is een liquidatieverlies op een deelneming 
alleen nog aftrekbaar als de Nederlandse 
moedermaatschappij beslissende 
invloed heeft op de besluitvorming van 
de dochteronderneming (kwantitatieve 
eis) en die dochteronderneming zelf in 

Nederland of in een andere EU/EER-
lidstaat is gevestigd (territoriale eis). Met 
betrekking tot het stakingsverlies van 
een vaste inrichting is de kwantitatieve 
eis niet van toepassing. Het voorstel 
voorziet in een doelmatigheidsdrempel 
waardoor belastingplichtigen niet worden 
geconfronteerd met de kwantitatieve 
en territoriale beperkingen indien het 
liquidatie- of stakingsverlies maximaal EUR 
5 miljoen bedraagt. Het voorstel wordt van 
kracht voor boekjaren die beginnen op of na 
1 januari 2021. Alleen voor de temporele eis 
is voorzien in overgangsrecht.

DIVIDENDBELASTING EN 
BRONBELASTING

Wet bronbelasting 2021
Het kabinet introduceert per 2021 een 
conditionele bronbelasting op rente- en 
royaltybetalingen aan gelieerde lichamen 
in laagbelastende jurisdicties, alsmede 
in misbruiksituaties. Het kabinet wil 
hiermee voorkomen dat Nederland nog 
wordt gebruikt als toegangspoort naar 
laagbelastende jurisdicties. Bronbelasting 
wordt ook geheven indien de betaling niet 
aftrekbaar is, bijvoorbeeld omdat deze 
onder een renteaftrekbeperking valt  
 
Laagbelastende jurisdicties zijn bij 
ministeriele regeling aangewezen staten die: 
(i) lichamen niet of naar een statutair tarief 
van minder dan 9% onderwerpen aan een 
winstbelasting of (ii) die zijn opgenomen 
op de EU-lijst van niet-coöperatieve 
rechtsgebieden voor belastingdoeleinden. 
Voor verdragslanden zal een 
overgangsregeling van drie jaar gelden 
alvorens deze zullen kwalificeren Het tarief 
van de conditionele bronbelasting bedraagt 
25,0%. Dat is gelijk aan het toptarief in de 
vennootschapsbelasting voor het jaar 2021. 

OMZETBELASTING 

Implementatie richtlijn elektronische 
handel
De regels voor de plaats van heffing van btw 
over de zogenoemde intracommunautaire 
afstandsverkopen ondergaan per 1 juli 
2021 een wijziging. Het gaat hierbij om 

goederen die door een ondernemer 
vanuit een bepaalde lidstaat, in de meeste 
gevallen via het internet, worden verkocht 
aan consumenten in een andere lidstaat, 
en die in het kader van die levering naar de 
consument in de andere lidstaat worden 
vervoerd. Daarbij zorgt de leverancier 
voor de verzending of het vervoer van 
die goederen. Deze goederenleveringen 
worden voortaan belast in de lidstaat waar 
de goederen zich bevinden op het tijdstip 
van aankomst van de verzending of het 
vervoer naar de afnemer. Onder de nieuwe 
regels zullen bedoelde ondernemers veel 
vaker dan nu btw-aangifte moeten doen in 
alle lidstaten waar ze goederen leveren aan 
consumenten. Om de daarmee gepaard 
gaande verzwaring van de administratieve 
lasten te beperken, kunnen ondernemers 
ervoor kiezen om de buitenlandse btw 
over deze internetverkopen in de eigen 
lidstaat aan te geven en te betalen via het 
één-loketsysteem. De belastingdiensten 
van de lidstaten gaan de afgedragen btw 
vervolgens onderling verrekenen. blijft.

SCHENK- EN 
ERFBELASTING

Tijdelijke verhoging 
schenkingsvrijstellingen
Bij de heffing van schenkbelasting zijn 
diverse vrijstellingen van toepassing. 
Zo kunnen ouders jaarlijks binnen 
bepaalde grenzen schenkingen doen aan 
hun kinderen zonder schenkbelasting 
verschuldigd te zijn. Per kind kan in 2020 
€ 5.515 onbelast worden geschonken. 
Voor overige verkrijgers geldt in 2020 een 
vrijstelling van € 2.208. De Tweede Kamer 
heeft een amendement aangenomen 
waardoor beide vrijstellingen in 2021 
eenmalig met € 1.000 worden verhoogd. 
Rekening houdend met inflatiecorrectie 
komen deze in 2021 naar verwachting 
uit op € 6.604 respectievelijk € 3.244. De 
verruiming is ingegeven door de wens van 
de Tweede Kamer om ondernemers in deze 
moeilijke tijden meer mogelijkheden te 
geven om aan liquide middelen te komen.

Rangschikkingsbesluit 
Natuurschoonwet
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Het Rangschikkingsbesluit 
Natuurschoonwet 1928 bevat de 
voorwaarden waaraan landgoederen 
moeten voldoen om te kunnen worden 
aangemerkt als een NSW-landgoed. Het 
doel van de Natuurschoonwet 1928 (NSW) 
is om door middel van fiscale faciliteiten te 
stimuleren dat eigenaren van landgoederen 
het landgoed in stand houden en zo een 
bijdrage leveren aan het behoud van het 
natuurschoon. Het nieuwe besluit, dat per 1 
januari 2021 in werking treedt, wijzigt regels 
over de volgende onderwerpen:

 • Definitie van een buitenplaats

 • Definitie van natuurterreinen

 • Ontwikkeling van landbouwgrond naar 
natuurterrein

 • Voorwaarden waaraan een landgoed 
moet voldoen

 • Voorwaarden waaraan een onroerende 
zaak in het buitenland moet voldoen 
voor kwalificatie als Nederlands cultureel 
erfgoed.

 • Voorwaarden voor gezamenlijke 
rangschikking (aanleunrangschikking en 
samenwerkingsrangschikking).

 • Criteria m.b.t. oppervlakte van 
houtopstanden of natuurterreinen voor 
golfbanen.

 • Omzoming van landbouwgronden

 • Aanwezigheid kampeerterrein op 
landgoed 

Landgoedeigenaren voor wie dit besluit 
gevolgen heeft, hebben de mogelijkheid om 
gedurende een overgangsperiode van tien 
jaar al dan niet aan de nieuwe voorwaarden 
te voldoen. Indien na 31 december 2030 
niet kan worden voldaan aan de nieuwe 
voorwaarden zal het landgoed aan de 
werking van de NSW worden onttrokken. 
Om te voorkomen dat de wijziging van het 
besluit ertoe leidt dat eigenaren alsnog te 
maken krijgen met heffing van schenk-, erf- 
en overdrachtsbelasting over verkrijgingen 
in jaren vóór 2020, wegens het niet langer 
voldoen aan de instandhoudingseis, zijn nog 
enkele aanpassingen in het overgangsrecht 
aangebracht.

OVERDRACHTSBELASTING

Starters en doorstromers op de 
woningmarkt
Het kabinet wil de mogelijkheden voor 
starters om een eigen woning te kopen 
vergroten. Daarom wordt een eenmalige 
vrijstelling van overdrachtsbelasting 
ingevoerd voor verkrijgers tussen 18 en 
35 jaar die vanaf 1 januari 2021 een eigen 
woning kopen. Deze vrijstelling geldt 
vanaf 1 april 2021 echter niet meer als de 
woningwaarde (inclusief aanhorigheden) 
meer dan € 400.000 bedraagt. 

Voor doorstromers die vanaf 1 januari 2021 
een woning voor eigen gebruik verkrijgen, 
geldt een verlaagd tarief van 2%. Voor 
toepassing van de startersvrijstelling, of van 
het verlaagde tarief van 2%, moet de woning 
anders dan tijdelijk als hoofdverblijf dienen. 
Dit moet de verkrijger duidelijk, stellig 
en zonder voorbehoud verklaren. Deze 
schriftelijke verklaring maakt onderdeel 
uit van de aangifte overdrachtsbelasting. 
Het 2%-tarief wordt ook van toepassing 
op wooncoöperaties die woningen van 
woningcorporaties overkopen. 

Alle overige verkrijgingen zullen worden 
belast naar het algemene tarief, dat per 
1 januari 2021 wordt verhoogd naar 8% 
(2020: 6%). In de eerste plaats gaat het 
daarbij om verkrijging van niet-woningen, 
zoals bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten, 
hotels en pensions en grond die bestemd is 
voor woningbouw. Tevens zal dit hoge tarief 
gaan gelden voor verkrijgers die een woning 
niet of slechts tijdelijk als hoofdverblijf 
gaan gebruiken. Bijvoorbeeld particuliere 
beleggers die een woning kopen zonder 
dat zij daar zelf in gaan wonen, natuurlijke 
personen die een tweede huis of een 
vakantiewoning kopen, of ouders die een 
woning voor hun kind willen aanschaffen. 
Ook verkrijgingen van woningen door niet-
natuurlijke personen worden belast tegen 
8%.

VERHUURDERHEFFING

Eenmalige huurverlaging voor huurders 
met lager inkomen
Aan woningcorporaties wordt de 
verplichting opgelegd om vóór 1 april 2021 
aan een huurder voor te stellen dat de 
overeengekomen huur wordt verlaagd tot 
maximaal de voor de huurder geldende 
aftoppingsgrens voor de huurtoeslag. 
Dat geldt echter alleen voor huurders die 
niet meer dan een bepaald norminkomen 
verdienen (afhankelijk van de situatie 
maximaal € 31.550) en die een niet-
geliberaliseerd huurcontract hebben. In 
het jaar waarin de nieuwe huur ingaat, kan 
deze niet meer regulier worden verhoogd 
(geen inflatiecorrectie). De benodigde 
inkomensgegevens verkrijgt de verhurende 
woningcorporatie van de Belastingdienst. 

Een alternatieve mogelijkheid is dat de 
huurder zelf voor 31 december 2021 een 
verzoek doet tot huurverlaging. Hij moet 
dan bewijs leveren ten aanzien van de 
hoogte van zijn huishoudinkomen. Dat 
is vooral relevant, als de huurder recent 
een inkomensdaling moest ondergaan. 
Als ten onrechte niet een voorstel tot 
huurverlaging wordt gedaan, of het voorstel 
is inhoudelijk onjuist, dan kan de huurder 
via de huurcommissie de huurverlaging 
afdwingen.

De achtergrond van deze huurverlaging 
is dat huurders die ten opzichte van hun 
inkomen ‘te duur’ wonen een hernieuwde 
vaststelling van de huur krijgen. Het kan 
gaan om huurders die destijds een te dure 
huurwoning toegewezen hebben gekregen, 
of huurders die een inkomensdaling hebben 
ondergaan. Het zou daarbij naar schatting 
om 260.000 huurders gaan en een 
huurverlaging van circa € 160 miljoen. 

Om de derving van de huuropbrengst die 
uit deze verplichting voor woningcorporaties 
voortvloeit te compenseren, wordt 
het tarief van de verhuurderheffing 
met 0,036% verlaagd tot 0,526%. Deze 
tariefverlaging komt ten goede aan alle voor 
de verhuurderheffing belastingplichtige 
verhuurders. Met deze tariefverlaging is per 
jaar een bedrag van € 138 miljoen gemoeid.
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MILIEUBELASTINGEN

Wet CO2-heffing industrie
Wet CO2-heffing industrie voorziet in een 
heffing op de emissie van broeikasgas 
(hierna: CO2) bij en voor industriële 
productie en afvalverbranding. De heffing 
heeft als doel om een CO2-reductie 
in de industrie te borgen die aansluit 
bij de geldende industriedoelstelling 
uit het Klimaatakkoord en daarbij 
tegelijkertijd Nederland aantrekkelijk 
te houden voor nieuwe en bestaande 
duurzame bedrijvigheid. 

De heffing sluit nauw aan op het Europese 
emissiehandelssysteem (ETS). Wordt het 
ETS strenger, dan wordt de nationale heffing 
automatisch minder streng. De heffing is zo 
ontworpen dat het de concurrentiepositie 
van Nederlandse bedrijven en Nederland 
als vestigingsland zo min mogelijk schaadt. 
Ook wordt er rekening gehouden met 
de gevolgen van de coronacrisis voor de 
industrie.

De CO2-heffing is vormgegeven als een 
heffing met een afnemende vrijgestelde 
voet. Een deel van de uitstoot wordt 
vrijgesteld (in het wetsvoorstel gebeurt 
dit in de vorm van dispensatierechten). 
Alleen de emissies die met het oog op 
de industriële reductiedoelstelling van 
het Klimaatakkoord en daaropvolgende 
herijkingen gereduceerd moeten worden, 
zullen belast worden. De vrijgestelde 
emissies zullen lineair worden afgebouwd 
tot in het jaar 2030. Alleen dat deel is 
vrijgesteld dat correspondeert met de 
reductiedoelstelling.

De heffing wordt in de eerste plaats 
geheven bij installaties vallend onder het 
EU ETS. Daarbij is de heffing in principe 
gericht op emissies die samenhangen 
met industriële productie. Van de 
werking van de heffing zijn daarom 
uitgezonderd installaties die uitsluitend 
worden geëxploiteerd voor glastuinbouw, 
stadsverwarming, elektriciteitsopwekking of 
het verwarmen en koelen van gebouwen en 
niet voor de productie van producten. Per 
saldo zijn daarmee naar verwachting 271 
EU ETS installaties belastingplichtig voor de 

heffing. In aanvulling hierop wordt de heffing 
geheven bij afvalverbrandingsinstallaties en 
installaties met substantiële lachgasuitstoot.

Het tarief van de CO2-heffing bedraagt 
met ingang van 1 januari 2021 € 30 per 
ton kooldioxide-equivalent. Dit tarief loopt 
lineair op met € 10,56 per jaar tot en met 
2030, zodat het tarief in 2030 € 125 per 
ton CO2 is. Op aangifte moet echter niet 
dit CO2-tarief worden voldaan, maar het 
in dat jaar geldende tarief minus de EU 
ETS prijs van datzelfde jaar. Indien de EU 
ETS prijs hoger is dan het CO2-tarief in het 
desbetreffende jaar, kan worden volstaan 
met een nihilaangifte.

Opslag Duurzame Energie
De Opslag Duurzame Energie (ODE) is een 
heffing op het verbruik van elektriciteit en 
aardgas conform dezelfde wetssystematiek 
als de energiebelasting. De heffing dient 
onder meer ter financiering van de met de 
subsidieregeling Stimulering Duurzame 
Energieproductie (SDE++) samenhangende 
uitgaven. Het kabinet verhoogt de tarieven 
van de ODE over de gehele breedte 
met 10 procent in 2021 en een kleinere 
verhoging voor 2022 ter dekking van de 
toenemende uitgaven voor subsidies (SDE 
++) en financiering van de energie- en 
klimaattransitie.

AUTOBELASTINGEN EN 
VLIEGBELASTING

Belastingen van personenauto’s 
en motorrijwielen
Het belastbare feit voor de heffing van 
BPM knoopt vanaf 1 januari 2022 aan 
bij het moment van inschrijving in het 
kentekenregister. In samenhang hiermee 
wordt degene die om inschrijving verzoekt 
voortaan als belastingplichtige aangemerkt. 
Ook wordt voorgesteld om voor wat 
betreft het afschrijvingspercentage op 
gebruikte auto’s aan te sluiten bij het 
moment waarop onderzoek wordt gedaan 
naar de identiteit van het voertuig in het 
kader van de aanvraag om inschrijving in 
het kentekenregister. Achtergrond van 
deze wijzigingen is dat soms enige tijd 
verstrijkt tussen de inschrijving en de 

tenaamstelling. Dit levert complicaties op, 
aangezien de heffing voldaan moet worden 
vóór de inschrijving, maar tegelijkertijd 
de staat van het motorrijtuig ten tijde 
van de tenaamstelling doorslaggevend 
was. De wijzigingen leveren de volgende 
verbeteringen op in de bpm: een gelijke 
fiscale behandeling tussen binnenlandse 
handel en importhandel, minder 
bezwaarschriften, beter toezicht en een 
minder complex stelsel. 

Aanscherpen van de CO2-schijfgrenzen 
en schijftarieven in de bpm
Uit onderzoek van TNO volgt de 
verwachting dat conventionele auto’s 
zuiniger in CO2-uitstoot worden als gevolg 
van technologische ontwikkelingen. Om 
die ontwikkelingen te laten doorwerken in 
de Wet BPM worden de CO2-schijfgrenzen 
verlaagd met 4,2%. De tarieven, 
belastingbedragen per gram/kg CO2-
uitstoot met uitzondering van de vaste voet, 
worden eerst geïndexeerd en vervolgens 
verhoogd met 4,38%. De CO2-grens voor de 
dieseltoeslag wordt aangescherpt van 80 
gram per kilometer in 2020 naar 77 gram in 
2021. Het tarief voor de dieseltoeslag wordt 
verhoogd van € 78,82 naar € 83,59. 

Vliegbelasting
Nederland zal per 1 januari 2021 een 
unilaterale vliegbelasting invoeren. 
De belasting wordt geheven van de 
luchthavenexploitant. Het tarief bedraagt 
€ 7,45 voor iedere passagier die van 
een luchthaven in Nederland vertrekt. 
Transferpassagiers worden vrijgesteld. 
Het tarief zal overigens nog worden 
geïndexeerd bij feitelijke invoering. De 
eerder voorgenomen heffing op vracht 
wordt echter niet doorgezet.

FORMEEL 
BELASTINGRECHT EN 
INFORMATIEUITWISSELING

Belasting- en invorderingsrente
Per 23 maart 2020 is de invorderingsrente 
voor alle belastingschulden tijdelijk 
verlaagd naar 0,01%. Oorspronkelijk zou 
dit percentage gelden tot 1 oktober 2020, 

36

Taxtueel | I WIJZIGINGEN IN DE BELASTINGWETGEVING PER 2021



maar het kabinet heeft besloten om deze 
termijn te verlengen tot 31 december 
2021, zodat ondernemers zo min mogelijk 
met rentekosten worden geconfronteerd 
bij het aflossen van de opgebouwde 
belastingschulden. Voor wat betreft de 
belastingrente heeft in de periode van 
1 juni 2020 (inkomstenbelasting: 1 juli 
2020) tot en met 30 september 2020 
ook een verlaagd rentepercentage van 
0,01% gegolden. Deze regeling is niet 
gecontinueerd, omdat het kabinet van 
mening is dat belastingplichtigen tijdig 
aan hun aangifteverplichting moeten 
blijven voldoen. Voor alle belastingsoorten 
geldt per 1 oktober 2020 een 
belastingrentepercentage van 4%, dus ook 
voor de vennootschapsbelasting waarbij 
voorheen 8% belastingrente in rekening 
werd gebracht. Deze versoepeling geldt tot 
en met 31 december 2021. 

Implementatie UBO-register
Op grond van de vierde (gewijzigde) 
Europese anti-witwasrichtlijn is Nederland 
verplicht tot het bijhouden en centraal 
registeren van informatie over de 
uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) van 
in Nederland opgerichte vennootschappen 
en andere juridische entiteiten. Kort 
samengevat zijn dit degenen die: 

 • direct of indirect (o.a. via een stichting 
administratiekantoor) meer dan 25% van 
de (toonder)aandelen (met een beperkt 
recht), stemrechten of eigendomsbelang 
– oftewel recht op uitkering van de 
winst (waaronder t.a.v. stichtingen ook 
uitkeringen met een ideële of sociale 
strekking vallen), reserves of liquidatie-
uitkering – in de rechtspersoon houden;

 • direct of indirect op andere wijze de 
uiteindelijk eigenaar zijn van of de 
uiteindelijke zeggenschap hebben over de 
rechtspersoon.

Bij onduidelijkheid wordt het hoger 
leidinggevend personeel als uiteindelijk 
belanghebbende aangemerkt. Dat 
zijn de statutaire bestuurders van 
een rechtspersoon of de beherend 
vennoten in geval van een commanditaire 
vennootschap. In Nederland is de 
registratieplicht onderdeel van het 

handelsregister. De registratieplicht is per 
27 september 2020 in werking getreden. 
Inschrijving dient binnen achttien maanden 
na die datum (dus uiterlijk op 27 maart 
2022) plaats te vinden.

Mandatory disclosure
De Wet implementatie EU-richtlijn 
meldingsplichtige grensoverschrijdende 
constructies verplicht tot automatische 
uitwisseling van informatie ten aanzien 
van bepaalde situaties die voldoen aan 
een of meerdere wezenskenmerken die 
zijn opgenomen in bijlage IV van Richtlijn 
2011/16/EU (hierna: de richtlijn). Bij de 
implementatie is de wetgever dichtbij 
de tekst van de richtlijn gebleven. Voor 
definities wordt dan ook rechtstreeks 
verwezen naar de richtlijn. Wel is inmiddels 
een leidraad gepubliceerd waarin diverse 
begrippen nader worden toegelicht en 
voorbeelden worden gegeven bij de 
verschillende wezenskenmerken. 

De wet is per 1 juli 2020 in werking 
getreden. In verband met de 
coronacrisis heeft de EU aan de lidstaten 
echter een optioneel uitstel van de 
rapportageverplichting toegestaan van zes 
maanden. Nederland heeft gebruik gemaakt 
van deze mogelijkheid. Dat betekent dat de 
termijnen nu als volgt zijn:

 • Voor meldingsplichtige 
grensoverschrijdende constructies 
waarvan de eerste stap werd uitgevoerd 
tussen 25 juni 2018 en 30 juni 2020: 
Indiening van de informatie niet later dan 
28 februari 2021

 • Voor meldingsplichtige 
grensoverschrijdende constructies 
die beschikbaar worden gesteld 
voor implementatie, klaar zijn voor 
implementatie, of waarvan de eerste stap 
van de implementatie is gezet tussen 1 
juli 2020 en 31 december 2020: Indiening 
van de informatie niet later dan 31 januari 
2021

 • Voor meldingsplichtige 
grensoverschrijdende constructies 
die beschikbaar worden gesteld 
voor implementatie, klaar zijn voor 
implementatie, of waarvan de eerste stap 

van de implementatie is gezet na 1 januari 
2021: Indiening van de informatie binnen 
30 dagen vanaf het eerstgenoemde 
moment.

Verbeteren rechtsbescherming en 
uitvoerbaarheid toeslagen
Om de praktische rechtsbescherming en 
de menselijke maat in het toeslagdomein 
te versterken wordt een aantal 
maatregelen genomen. Zo wordt het 
op termijn mogelijk om schulden bij 
inkomensafhankelijke regelingen kwijt 
te schelden. Daarnaast worden eerdere 
uitspraken van de Raad van State over het 
proportioneel vaststellen van de toeslag 
en het matigen van de terugvordering van 
een toeslag gecodificeerd. Ook worden 
toeslaggerechtigden voortaan in de 
gelegenheid gesteld om voorafgaand aan 
de definitieve beschikking hun zienswijze 
naar voren te brengen. Medewerkers 
moeten meer stappen doorlopen met 
meer controles voordat een toeslag gestopt 
of een boete opgelegd kan worden. Ten 
slotte wordt het partnerbegrip aangepast 
om te voorkomen dat nadelige financiële 
gevolgen ontstaan ingeval een gehuwde 
toeslagpartner in een verpleegtehuis moet 
worden opgenomen. Verder wordt een 
partner straks niet meer meegerekend 
voor het hele toeslagjaar, maar vanaf de 
eerste maand nadat het partnerschap is 
aangegaan.
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Tarieven inkomstenbelasting
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 2021 als volgt:

bij een box 1- inkomen 
van meer dan

maar niet 
meer dan

belasting-
tarief

tarief premie 
volksverzekeringen

totaal

- € 35.129 9,45% 27,65% 37,10%

€ 35.129 € 68.507 37,10% - 37,10%

€ 68.507 - 49,50% - 49,50%

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 2021 als volgt:

bij een box 1- inkomen 
van meer dan

maar niet 
meer dan

belasting-
tarief

tarief premie 
volksverzekeringen

totaal

- € 35.129 9,45% 9,75% 19,20%

€ 35.129 € 68.507 37,10% - 37,10%

€ 68.507 - 49,50% - 49,50%

De tarieven in de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die vóór 1 januari 1946 zijn geboren, 
luiden in 2020 als volgt:

bij een box 1- inkomen 
van meer dan

maar niet 
meer dan

belasting-
tarief

tarief premie 
volksverzekeringen

totaal

- € 35.941 9,45% 9,75% 19,20%

€ 35.941 € 68.507 37,10% - 37,10%

€ 68.507 - 49,50% - 49,50%

Het tarief in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) wordt in 2021% verhoogd naar 26,90% (2020: 
26,25%). Deze tariefverhoging was reeds opgenomen in het Belastingplan 2019. 

Het tarief in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) wordt in 2021 verhoogd naar 31% (2020: 
30%). Daar staat tegenover dat het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd naar € 50.000 per 
belastingplichtige (2020: € 30.846). 

II TARIEVEN EN 
PERCENTAGES 2021
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Premiepercentages sociale verzekeringen
De premiepercentages voor de sociale verzekeringen luiden in 2021 als volgt:

Omschrijving 2021 2020

AOW-premie 17,90% 17,90%

ANW-premie 0,10% 0,10%

WLZ-premie 9,65% 9,65%

AOF-basispremie werkgever 7,03% 6,77%

AWF-premie werkgever (laag) 2,70% 2,94%

AWF-premie werkgever (hoog) 
WKO-premie werkgever
UFO-premie

7,70%
0,50%
0,68%

7,94%
0,50%
0,68%

Inkomensafhankelijke werkgeversheffing ZVW (hoog) 7,00% 6,70%

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (laag) 5,75% 5,45%

De maximum premie-inkomensgrens voor de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet 
komt in 2021 uit op € 58.311 (2020: € 57.232). 

Tarieven vennootschapsbelasting en dividendbelasting
De vennootschapsbelastingtarieven voor 2021 luiden als volgt:

Bij een belastbaar bedrag of 
een belastbaar Nederlands 
bedrag van meer dan 

maar niet 
meer dan 

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 

I II III IV 

- € 245 000 - 15%

€ 245 000 € 36 750 25%

Het dividendbelastingtarief in 2021 bedraagt ongewijzigd 15%.

Tarieven schenk- en erfbelasting
Het tarief van de schenk- en erfbelasting is afhankelijk van de verwantschap tot degene van wie 
verkregen wordt. Voor verkrijgingen (schenking of erfenis) door de partner of een kind geldt een tarief 
van 10% tot een verkrijging van € 128.243 en 20% over het meerdere. Voor verkrijgingen door een 
kleinkind bedragen deze tarieven respectievelijk 18% en 36%. Voor overige verkrijgers gaat het om 
respectievelijk 30% en 40%.
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III Maatregelen die in 
werking treden na het 
jaar 2021
Ook voor de belastingjaren na 2021 is het kabinet voornemens om fiscale 
maatregelen door te voeren. In de Tweede Kamer worden eveneens 
initiatieven op dit gebied gelanceerd. De belangrijkste worden hieronder 
toegelicht.

INKOMSTENBELASTING

Excessief lenen bij eigen vennootschap
Belastingplichtigen met een belang van 
minimaal vijf procent in een vennootschap 
kwalificeren als aanmerkelijkbelanghouder. 
Inkomen uit aanmerkelijk belang 
wordt in box 2 belast. Om uitstel van 
belastingheffing te bewerkstelligen 
kan de aanmerkelijkbelanghouder via 
leningen liquiditeiten onttrekken aan 
de vennootschap. De wetgever wil dit 
fenomeen tegengaan door bovenmatige 
schulden bij de eigen vennootschap vanaf 
1 januari 2023 bij wetsfictie als regulier 
voordeel in box 2 te belasten. Van een 
bovenmatige schuldpositie is sprake 
voor zover het gezamenlijke bedrag 
aan directe of indirecte schulden van 
de aanmerkelijkbelanghouder en diens 
partner aan de eigen vennootschap 
hoger is dan € 500.000. Schulden van 
verbonden personen (ouders, kinderen en 
kleinkinderen) die zelf geen aanmerkelijk 
belang hebben in de vennootschap tellen 
ook mee als schuld, maar alleen voor zover 
hoger dan € 500.000. Om dubbele heffing 
te voorkomen wordt het drempelbedrag 
verhoogd met het bovenmatige deel van 
schulden waarover in voorgaande jaren 
reeds belasting is geheven in box 2. Een 
belangrijke versoepeling ten opzichte van 
het consultatiewetsvoorstel is dat in een 
later jaar een negatief fictief voordeel in 
box 2 aanmerking mag worden genomen 
indien de bovenmatige schuldpositie wordt 

afgebouwd, tot maximaal het bedrag van de 
eerder in aanmerking genomen positieve 
fictieve voordelen. De schuldendrempel 
wordt dan dienovereenkomstig verlaagd. 
Ook bij immigratie, emigratie of overlijden 
van een belastingplichtige is voorzien 
in een regeling om dubbele heffing 
tegen te gaan. Bij de berekening van 
het bovenmatige deel van de schulden 
blijven eigenwoningschulden buiten 
aanmerking, althans voor zover aan de 
vennootschap een recht van hypotheek is 
verstrekt. Op grond van overgangsrecht 
geldt laatstgenoemde eis echter niet 
voor per 31 december 2022 bestaande 
eigenwoningschulden bij de eigen 
vennootschap.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Aanpassing arms’ length beginsel 
Het arm’s length beginsel houdt in dat 
gelieerde vennootschappen binnen een 
concern voor toepassing van de fiscale 
winstberekening op zakelijke voorwaarden 
met elkaar moeten handelen. Als onzakelijke 
prijzen worden gehanteerd, kan de 
inspecteur de belastbare winst corrigeren. In 
internationale situaties kan dit tot problemen 
leiden, bijvoorbeeld door verschillen in 
wetgeving of meningsverschillen tussen 
belastingdiensten. Het kabinet komt naar 
verwachting in het voorjaar van 2021 
met een wetsvoorstel dat voorziet in een 
beperking van de neerwaartse aanpassing 
van de belastbare winst in Nederland ingeval 

de corresponderende bate in het buitenland 
niet of voor een lager bedrag in de heffing 
wordt betrokken. Hiermee wordt beoogd 
om belastingontwijking door middel van 
zogenoemde informeel kapitaal-structuren 
tegen te gaan.

Vermogensaftrek
Om tot een evenwichtiger behandeling 
van eigen vermogen en vreemd 
vermogen te komen, gaat het kabinet 
onderzoek doen naar de mogelijkheid 
om een vermogensaftrek in te voeren. 
Daar zou dan een verdere versobering 
van de renteaftrekbeperking tegenover 
moeten staan. Specifiek denkt het 
kabinet aan een aanscherping van de 
earningsstrippingmaatregel.

BRONHEFFINGEN

Conditionele eindafrekening 
dividendbelasting
Het Tweede Kamerlid Snels (GL) heeft een 
initiatiefwetsvoorstel ingediend om een 
voorwaardelijke eindafrekeningsverplichting 
in te voeren in de dividendbelasting. 
Tegelijkertijd wordt voorzien in een 
step-up voor grensoverschrijdende 
zetelverplaatsingen vanuit het buitenland 
naar Nederland. Het achterliggende 
doel is om internationale reorganisaties 
tegen te gaan waarbij de opgebouwde 
dividendbelastingclaim wordt ontgaan. 
De inhoudingsplichtige vennootschap 
moet binnen een maand nadat het 
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belastbare feit zich heeft voorgedaan 
aangifte dividendbelasting doen. Naar 
aanleiding hiervan legt de inspecteur een 
conserverende naheffingsaanslag op over 
de aanwezige zuivere winst, voor zover die 
meer dan € 50 mln. bedraagt. Hiervoor 
wordt onvoorwaardelijk en renteloos 
uitstel van betaling verleend. Invordering 
vindt plaats voor zover na vertrek naar 
een kwalificerende staat daadwerkelijk 
dividenden worden uitgekeerd. De 
vennootschap mag de verschuldigde 
eindheffing echter verhalen op de 
opbrengstgerechtigde aandeelhouders 
door middel van verrekening. Hierdoor 
komt de heffing uiteindelijk ten laste 
van de aandeelhouders. In Nederland 
wonende of gevestigde beleggers 
mogen de ingevorderde belasting 
verrekenen met de verschuldigde 
inkomsten- of vennootschapsbelasting. 
Aan de eindafrekeningsverplichting wordt 
terugwerkende kracht verleend tot het 
moment waarop de nota van wijziging bij de 
Tweede Kamer is ingediend (18 september 
2020 om 12.00u). Het is overigens onzeker 
of het initiatiefvoorstel de eindstreep 
gaat halen. De Raad van State heeft zich 
in zijn advies zeer negatief uitgelaten 
over de vormgeving en de voorgestelde 
terugwerkende kracht.

AUTOBELASTINGEN

Vrachtwagenheffing
In 2019 is een internetconsultatie gehouden 
over een conceptwetsvoorstel dat 
voorziet in een vrachtwagenheffing voor 
binnenlandse en buitenlandse houders 
van vrachtwagens. De netto-inkomsten 
worden gebruikt voor belastingverlaging 
en innovatie en verduurzaming van 
de sector. De doelstellingen van de 
vrachtwagenheffing zijn:

 • Binnen- en buitenlands vrachtverkeer 
laten betalen voor het gebruik van de weg, 
door de omzetting van een vaste belasting 
(motorrijtuigenbelasting en Eurovignet) 
naar een variabele heffing waarbij betaald 
wordt per gereden kilometer. Zo gaat het 
vrachtverkeer meer dan nu betalen voor 
gebruik van de weg. 

 • De heffing gaat gelden voor nagenoeg alle 
autosnelwegen (A-wegen) en een aantal 
andere wegen (met name N-wegen). Dit 
zijn met name die N-wegen waarop naar 
verwachting uitwijkend vrachtverkeer van 
substantiële omvang zou ontstaan, als 
de heffing alleen op autosnelwegen zou 
gelden.

 • Het bedrag van de heffing in het 
wetsvoorstel is afhankelijk van 
gewichtsklasse van het voertuig en de 
milieueigenschappen (euro-emissieklasse) 
en is gemiddeld circa € 0,15 (prijspeil 2018) 
per gereden kilometer. 

 
De daadwerkelijke invoering van de 
vrachtwagenheffing staat gepland voor 
2023.

FORMEEL 
BELASTINGRECHT

Aanscherping verschoningsrecht
Uit een in 2020 gehouden 
internetconsultatie blijkt dat het kabinet 
het fiscale verschoningsrecht wil 
aanscherpen door dit toe te spitsen op de 
kerntaken van advocaten en notarissen. 
Het gaat daarbij om het verrichten van 
werkzaamheden betreffende de bepaling 
van de rechtspositie van de cliënt, diens 
vertegenwoordiging of verdediging in rechte, 
het geven van advies over het instellen of 
vermijden van een rechtsgeding, alsmede 
de advisering voor, tijdens of na een 
rechtsgeding. Hiermee wordt aansluiting 
gezocht bij werkzaamheden waarvoor geen 
meldingsplicht geldt op grond van de Wwft. 
Een verschoningsgerechtigde mag zelf 
blijven beoordelen of een stuk onder zijn 
verschoningsrecht valt. Diens oordeel wordt 
geëerbiedigd, tenzij evident onjuist. 

De wetgever vindt het verder 
noodzakelijk om vast te leggen dat 
notarissen en advocaten niet mogen 
weigeren om inzage te verlenen in 
stukken die de belastingplichtige 
zelf ook aan de belastingdienst zou 
moeten verstrekken indien hij de 
betreffende beroepsbeoefenaar 
niet zou hebben ingeschakeld (bijv. 

jaarverslagen, accountantsverklaringen en 
rekeningafschriften). Tegelijkertijd worden 
de nodige waarborgen ingebouwd. Zo 
mag de inspecteur een advocaat of notaris 
alleen vragen om mee te werken na vooraf 
verkregen ministeriële toestemming. Ook 
komt er een interne goedkeuringsprocedure 
binnen de belastingdienst. Onduidelijk 
is nog wanneer een wetsvoorstel bij de 
Tweede Kamer wordt ingediend.

E.P. Hageman LL.M.
088 288 0249
EdHageman@deloitte.nl
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Finance Learning
Verdieping in vaktechnische onderwerpen 

Deloitte Academy organiseert cursussen en masterclasses op het 
gebied van finance.

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 hier het actuele cursusaanbod voor 2021.

 • Business Chemistry | inhouse 

 • Datavisualisatie | 18 februari 2021 

 • Tax Accounting | 24 en 25 maart 2021

 • Basistraining Fraudeonderzoek | 20 en 21 april 2021

 • BTW in de praktijk | 22 en 23 april 2021

 • Navigating the European Benchmark Regulation | 18 mei 2021

Meer informatie
Voor meer informatie over Deloitte Academy en de cursussen 
verwijzen wij u naar onze website: www.deloitte.nl/academy
of neem contact op met 088-288 93 33.
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