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Voorwoord

Uitgestelde verandering
De tweede helft van 2019 staat in het 
teken van verandering, ook op fiscaal 
gebied. Niets nieuws, natuurlijk; 
Prinsjesdag wordt al sinds 1887 op de 
derde dinsdag van september gehouden. 
Toch verwijs ik niet direct naar de op die 
dag jaarlijks terugkerende publicatie van 
nieuwe belastingplannen als ik spreek 
over ‘verandering’. Wel vindt u een 
samenvatting van deze plannen in dit 
nummer van Taxtueel.

De veranderingen waar ik naar verwees 
hebben betrekking op twee Europese 
ontwikkelingen: Brexit en het aantreden 
van de nieuwe Europese Commissie. 
Hoewel, veranderingen. Het zijn eerder 
(wederom) uitgestelde veranderingen. 
Allereerst het uittreden van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Europese Unie. Dit 
verandert niet alleen de staatkundige 
relatie tussen de EU en het VK, maar 
tevens de toepassing van fiscale 
wetgeving voor Nederlandse personen 
en bedrijven die een band hebben 
met het VK. Het VK wordt, nadat er 
wederom uitstel werd verleend, uiterlijk 
vanaf 31 januari immers niet meer 
aangemerkt als EU-lidstaat, maar als 
zogenaamd ‘derde land’. Daardoor zijn 
veel fiscale regelingen niet langer van 
toepassing op Nederlandse bedrijven met 
moeder- of dochtervennootschappen 
in het VK. Denk daarbij aan de 
fiscale eenheid tussen in Nederland 
gevestigde zustervennootschappen 
met een gemeenschappelijke VK 
moedermaatschappij. Maar ook faciliteiten 
voor ondernemers gelden niet langer. 
Omdat de directe belastingen doorgaans 
over een kalenderjaar worden geheven 

heeft Nederland als overgangsmaatregel 
eerder het standpunt ingenomen dat we 
voor 2019 blijven doen alsof het VK een 
EU-lidstaat is. Nu het Verenigd Koninkrijk 
vermoedelijk heel dit kalenderjaar ook nog 
EU-lidstaat zal zijn is dat ook niet vreemd.
Dit zal begin volgend jaar wellicht anders 
zijn. De vraag is dan of Nederland dezelfde 
overgangsmaatregel wil toepassen voor 
de resterende elf maanden van 2020. 
Voor btw en douane-kwesties moet de 
EU zelf een soort overgangsregeling 
treffen, omdat die heffingen veel verder 
geharmoniseerd zijn. Verandering alom. 
Een mogelijk nog grotere verandering 
komt uit Brussel. Op 1 november jl. zou 
de Europese Commissie onder leiding 
van Ursula von der Leyen aangetreden. 
Ook deze verandering werd uitgesteld, 
omdat het Europees Parlement niet alle 
kandidaat-commissarissen acceptabel 
leek te achten. Al in Von der Leyens 
agenda voor Europa, getiteld ‘Een 
Unie die de lat hoger legt’, gaf de nog 
niet gekozen voorzitter aan te streven 
naar hervorming van internationale 
vennootschapsbelastingstelsels, op te 
komen voor fiscale rechtvaardigheid en 
er op toe te zien dat belastingheffing 
voor grote techbedrijven prioritair wordt 
behandeld. Ten aanzien van dat laatste 
vulde ze nog aan dat, als er eind 2020 geen 
mondiale oplossing is bereikt, de EU zelf 
actie moet ondernemen om te komen tot 
een ‘eerlijke digitale belasting’. 

Taxtueel  | Voorwoord

Dit is de laatste editie van Taxtueel 
die verschijnt in de voor u vertrouwde 
frequentie. Vanaf 2020 zal Taxtueel 
nog slechts eenmaal per jaar 
verschijnen als eindejaarsspecial. 
De kern van deze special zal bestaan 
uit concrete veranderingen voor het 
volgende belastingjaar. Ook alle fiscale 
vakgebieden zullen in Taxtueel worden 
meegenomen. Van meer actuele 
ontwikkelingen houden wij u graag op 
de hoogte via onze nieuwsbrieven. U 
kunt zich hier op abonneren via  
www.deloitte.nl/nieuwsbrieven
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Na haar verkiezing als nieuwe voorzitter van 
de Europese Commissie werkte Von der 
Leyen haar fiscale agenda iets verder uit in 
haar opdracht aan de nieuwe Commissaris 
voor de economie, die ook belastingen in 
zijn pakket heeft. Commissaris Gentiloni 
krijgt als basale taak om fiscaal beleid te 
ontwikkelen dat eerlijk is en geschikt voor 
de digitale economie. Ten aanzien van dat 
laatste herhaalde zij haar deadline van eind 
2020 voor een mondiale oplossing. De OESO 
is daar hard mee aan de slag. In december 
staat ook een publieke consultatie gepland 
om de herallocatie van heffingsrechten 
in het kader van digitalisering van de 
economie te bespreken. In oktober 
werd daartoe al een tussenrapportage 
gepubliceerd. Opvallend genoeg verwijst 
Von der Leyen echter nog steeds naar 
de ‘digitale economie’, wat insinueert 
dat alleen de internetbedrijven door de 
maatregelen geraakt gaan worden. Dat ligt 
in de lijn van de digitax zoals die is ingevoerd 
door, bijvoorbeeld, Frankrijk, waarbij 
veel Amerikaanse techreuzen worden 
belast. De OESO heeft de term ‘digitale 
economie’ echter inmiddels vervangen door 
‘gedigitaliseerde economie’, omdat ook 
meer traditionele ondernemingen actief 
zijn in een digitale omgeving. Welke variant 
de komende Commissie precies voor ogen 
heeft moet dus worden afgewacht.

Het milieu is ook een speerpunt van de 
nieuwe Commissie. Vergaderingen worden 
papierloos. Fiscaal krijgt de Europese ‘Green 
Deal’ vorm door een voorstel voor een 
CO2-tax en moet de energiebelastingrichtlijn 
worden herzien. 

De missie van de Commissie op het 
gebied van de vennootschapsbelasting 
krijgt vorm door twee opdrachten 
aan Commissaris Gentiloni: Hij moet 
een uiterste inspanning doen om de 
Common Consolidated Corporate Tax 
Base (CCCTB) te realiseren en de strijd 
tegen belastingfraude en -ontwijking 
opvoeren. Op beide gebieden hebben 
we de laatste jaren al veel voorbij zien 
komen. CCCTB zou in twee fases moeten 
worden ingevoerd; eerst door harmonisatie 
van de grondslag en vervolgens door 
de introductie van consolidatie en 
toerekening van de grondslag middels 
een verdeelsleutel. Politiek krijgt men de 
handen hier niet voor op elkaar en ook 
het bedrijfsleven twijfelt. In de strijd tegen 
belastingontwijking hebben in ieder geval 
de anti-belastingontwijkingsrichtlijnen 
ATAD1 en ATAD2 reeds het levenslicht 
gezien. Hierdoor worden nieuwe 
regels ingevoerd, zoals een algemene 
renteaftrekbeperking, controlled foreign 
company regels en regels om hybride 
mismatches in grensoverschrijdende 
situaties fiscaal minder aantrekkelijk te 
maken. De vraag is wat op beide gebieden 
de komende vijf jaren volgt. Overigens is de 
vraag of beide elementen uit de opdracht 
aan Gentiloni (CCCTB en de bestrijding 
van belastingontwijking) een ‘verandering’ 
opleveren ten opzichte van de vorige 
Commissie. Ook al in de mission statement 
aan Commissaris Moscovici werd hem 
opgedragen onderhandelingen over CCCTB 
af te ronden en door te gaan met de strijd 
tegen belastingontwijking. Hij moest ook 
een Financial Transaction Tax introduceren, 
maar daar wordt nu met geen woord meer 
over gerept.

Wel wil Von der Leyen de rol van het 
Europees Parlement vergroten door een 
initiatiefrecht te introduceren waarmee het 
EP zelf wetsvoorstellen kan indienen. Op 
het gebied van belastingen stelt ze voor om 
harmoniserende maatregelen niet meer te 
accepteren op basis van unanimiteit, maar 
door het minder vergaande gekwalificeerde 
meerderheid. Of dit haalbaar is vraag ik 
me af. Het besluit om daar toe over te 
gaan moet eerst met unanimiteit worden 
genomen en het zelfstandig oprekken van 
bevoegdheden, door de harmonisatie 
bij fiscale voorstellen te baseren op een 
verdragsartikel dat nu al een gekwalificeerde 
meerderheid vereist, zou ik de Commissie 
politiek niet aanraden. 
De leiding van Europa verandert. De 
vraag is daarmee ook het fiscale beleid zal 
veranderen. De tijd zal het leren. 

Jasper Korving 
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl
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Recentelijk heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het 
rendement van 4% dat als uitgangspunt geldt voor 
de box 3-heffing in strijd kan zijn met het recht op 
eigendom. De reparatie van de regeling laat de 
hoogste rechter over aan de wetgever. Een voorstel is 
onlangs gepubliceerd.

Achtergrond
Tegen de heffing in box 3 is al jaren verzet. 
Het box 3-systeem stelt het rendement 
dat belastingplichtigen behalen op hun 
spaargeld en beleggingsvermogen bij 
wijze van fictie op 4%. Dit percentage 
komt uit 2001, toen het rendement op 
risicovrije investeringen veel hoger lag dan 
tegenwoordig, met een spaarrente van bijna 
nihil. 
De Hoge Raad heeft in een recent arrest 
geoordeeld dat over de jaren 2013 en 
2014 een rendement van 4% niet haalbaar 
was zonder dat de belastingplichtigen 
daarvoor risico hoeven te nemen. Dat 
houdt niet per definitie in dat er ook sprake 
is van een schending van het recht op 
eigendom, zoals dat is beschermd door 
het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens. De Hoge Raad stelt voorop 
dat het heffen van belastingen in het 
algemeen een geoorloofde inbreuk vormt 
op eigendomsrecht. Om van een schending 
te spreken wordt aan twee voorwaarden 
getoetst. De belastingplichtige moet worden 
geconfronteerd met een zogenoemde 
“buitensporig zware last” en het forfaitaire 
rendement van 4% is over een langere 

periode niet voor belastingplichtigen 
haalbaar zonder risicovolle investeringen 
te doen. De Hoge Raad concludeert dat de 
heffing van box 3 een inbreuk vormt op het 
recht op eigendom wanneer het zonder 
(veel) risico’s gemiddeld haalbare rendement 
voor de jaren 2013 en 2014 lager is dan 
1,2%.

Voorstel staatssecretaris
In zijn arrest geeft de Hoge Raad dus aan dat 
box 3 potentieel in strijd is met het recht op 
eigendom. Hij geeft echter geen oplossing 
voor dit probleem, maar laat dat over aan 
de keuzes die de wetgever heeft te maken. 
De staatssecretaris heeft deze handschoen 
opgepakt en een plan gepresenteerd om de 
box 3-heffing beter te laten aansluiten bij het 
werkelijke rendement. Dit plan is nog niet in 
een wetsvoorstel vervat.
Op basis van de huidige wet wordt al 
rekening gehouden met het lagere 
rendement op spaargeld. Voor de vraag 
hoeveel spaargeld een belastingplichtige 
heeft, wordt echter niet naar de werkelijke 
situatie gekeken, maar wordt uitgegaan van 
de fictie dat een belastingplichtige minder 
spaargeld en meer beleggingsvermogen 

Aanpassing box 3-heffing 
na arrest Hoge Raad
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heeft naarmate zijn box 3-vermogen hoger 
is. Nu stelt de staatssecretaris voor om uit 
te gaan van de werkelijke verhouding van 
spaargeld, beleggingen en schulden per 
belastingplichtige. Vervolgens wordt voor 
elk van de drie categorieën een afzonderlijk 
forfaitair rendement of afzonderlijke 
debetrente (bij de schulden) bepaald. 
Dit systeem maakt het mogelijk om per 
belastingplichtige een forfaitair rendement 
vast te stellen dat goed aansluit bij het 
werkelijk behaalde rendement.
Over het spaarsaldo wordt een forfaitair 
rendement van 0,09% in aanmerking 
genomen. Voor de beleggingen zou 5,33% 
als forfaitair rendement gelden. Indien de 
belastingplichtige een schuld in box 3 heeft, 
wordt over die schuld 3,03% in aanmerking 
genomen als forfaitaire debetrente. Verder 
wordt er een heffingvrij inkomen aan 
spaarrente van € 400 geïntroduceerd. De 
forfaitaire spaarrente wordt, net als op dit 
moment, gebaseerd op de meest recente 
beschikbare periode van twaalf maanden. 
Dit houdt in dat het rendement goed 
aansluit bij het werkelijke rendement en 
daarmee in lijn is met het arrest van de Hoge 
Raad. 

Effecten
In het voorgestelde systeem blijft men 
werken met fictieve rendementen voor 
spaargelden en overige bezittingen, maar 
wordt er wel gekeken naar de daadwerkelijke 
verdeling van het vermogen. Dit roept 
vragen op omdat het box 3-vermogen dan 
moet worden afgebakend tussen spaargeld 
en overig beleggingsvermogen. Vanwege het 
lagere forfaitaire rendement op spaargeld 
ontstaat er een prikkel om vermogen voor 
korte tijd om te zetten in spaargeld. Daarom 
zijn er ook antimisbruikbepalingen nodig. 
Die moeten nog worden vormgegeven.
Voor belastingplichtigen met spaargeld 
gaat de belastingheffing in box 3 drastisch 

omlaag. Bij een forfaitair rendement van 
0,09% en een heffingvrij inkomen van € 
400 betalen belastingplichtigen die enkel 
spaargeld hebben over de eerste € 440.000 
geen belasting in box 3; stijgt het rendement 
echter dan daalt het heffingvrije vermogen 
dus. Bij bijvoorbeeld 1% rendement 
wordt heffingvrije vermogen € 40 000. 
Belastingplichtigen met onroerende zaken 
of beleggingen gaan er sterk op achteruit, 
zeker als zij de beleggingen of onroerende 
zaak met een lening hebben gefinancierd. 
Voorheen werd de lening rechtstreeks in 
de grondslag tegen de bezittingen afgezet, 
maar in het nieuwe voorstel wordt er slechts 
3,03% in aanmerking genomen, terwijl het 
forfaitair rendement op de beleggingen 
5,33% bedraagt.

Vervolg
Met het voorstel van de staatssecretaris 
wordt tegemoet gekomen aan spaarders 
die op dit moment nauwelijks rendement 
krijgen. Beleggers met vermogen 
gefinancierd met een lening of met 
laagrenderend ander vermogen gaan er 
sterk op achteruit. Ten opzichte van het 
huidige systeem wordt het straks minder 
interessant om beleggingen met een lening 
te gaan financieren. De aanpassing ten 
aanzien van de spaarders gaat dus ten 
koste van de belastingplichtigen met andere 
bezittingen in box 3.

mr. mr. W.R. Kooiman
088-288 7330
RKooiman@deloitte.nl

N. Mohammed
088 288 1136
nimohammed@deloitte.nl
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Belanghebbende heeft een eigen woning 
waartoe een tuinhuis behoort. In 2015 heeft 
belanghebbende het tuinhuis gedurende 
21 dagen verhuurd aan toeristen. In de 
aangifte inkomstenbelasting 2015 zijn de 
daaruit voortvloeiende huurinkomsten niet 
opgegeven als inkomsten uit eigen woning 
en is het tuinhuis ook niet gerekend tot de 
grondslag uit sparen en beleggen, ofwel box 
3. De inspecteur acht dit onjuist en heeft 
daarom een navorderingsaanslag opgelegd 
waarbij 70% van de huurinkomsten tot 
de inkomsten uit eigen woning wordt 
gerekend. Tegen de navorderingsaanslag 
heeft belanghebbende beroep ingesteld. 
Volgens de eigenwoningregeling in de 
inkomstenbelasting is 70% van de voordelen 
uit tijdelijke verhuur van een eigen woning 
belast als inkomsten uit eigen woning. De 
vraag in deze procedure is of deze bepaling 
ook van toepassing is indien een gedeelte 
van de eigen woning wordt verhuurd in 
plaats van de gehele eigen woning.
Volgens de rechtbank behoeven alleen 
huuropbrengsten in aanmerking te 
worden genomen in box 1 indien sprake 
is van tijdelijke verhuur van de gehele 
eigen woning. De rechtbank baseert haar 
oordeel ten eerste op een grammaticale 
interpretatie van de betreffende wettelijke 
bepaling. Daarnaast stelt de rechtbank 
dat de parlementaire toelichting en de 
wetsgeschiedenis geen aanleiding geven 
tot een andere uitleg. Het Hof heeft nu de 
uitspraak van de rechtbank bevestigd. 

Grondslag box 3
Opmerkelijk in deze zaak is dat het Hof, 
anders dan de rechtbank, meent dat het 
tuinhuis behoort tot de grondslag uit 
sparen en beleggen (box 3) en niet tot de 
eigen woning (box 1) en wel omdat het 

tuinhuis belastingplichtige slechts tijdelijk 
als hoofdverblijf ter beschikking staat. In 
essentie is een ‘eigen woning’ een gebouw 
of een gedeelte van een gebouw met de 
daartoe behorende aanhorigheden, voor 
zover een en ander de belastingplichtige 
anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter 
beschikking staat. Niet in geschil is dat 
het tuinhuis een aanhorigheid van de 
eigen woning is. Deze definitie van het 
eigenwoningbegrip geldt voor de gehele 
inkomstenbelasting en dus ook voor de 
bepaling inzake de tijdelijke verhuur van 
de eigen woning. Aangezien het tuinhuis 
belastingplichtige slechts tijdelijk als 
hoofdverblijf ter beschikking staat (omdat 
het mede wordt verhuurd) is volgens het 
Hof niet voldaan aan het tweede deel van 
de definitie van een eigen woning en kan het 
tuinhuis in dat geval niet tot de eigen woning 
worden gerekend. Nu de regeling inzake 
tijdelijke verhuur ziet op de eigen woning 
en het in het kader van Airbnb-activiteiten 
verhuurde tuinhuis daar niet toe behoort, 
kan de verhuuropbrengst niet belast 
worden als inkomen uit werk en woning (box 
1). Uit het systeem van de wet volgt dat het 
tuinhuis dan behoort tot de grondslag uit 
sparen en beleggen. De toerekening van 
het tuinhuis tot de grondslag van box 3 leidt 
echter niet tot het in aanmerking nemen 
van een voordeel uit sparen en beleggen. 
In eerste aanleg heeft de inspecteur een 
beroep gedaan op interne compensatie en 
meende hij dat ter zake van het tuinhuis 
een voordeel uit sparen en beleggen in 
aanmerking dient te worden genomen. In 
hoger beroep heeft de inspecteur geen 
beroep op interne compensatie gedaan, 
waardoor de aanslag inkomstenbelasting 
voor belastingplichtige op dit punt niet 
wordt verhoogd.

Uitvoering
Vlak na deze uitspraak van Hof Amsterdam 
is er een uitspraak geweest van Rechtbank 
Noord-Holland in een soortgelijke zaak. 
Ook in deze casus was in geschil of de 
tijdelijke verhuur van een deel van de eigen 
woning belast is. De rechtbank kwam tot 
het oordeel dat dit niet het geval was en 
was anders dan het Hof van oordeel dat 
een tijdelijk verhuurd gedeelte van de eigen 
woning op basis van de wettekst en de 
wetsgeschiedenis tot de eigen woning (box 
1) moet worden gerekend. Toerekening aan 
box 3 van een tijdelijk verhuurd gedeelte 
van de woning leidt in de praktijk bovendien 
tot uitvoeringstechnische problemen. De 
rechtbank wijst hierbij op de berekening 
van het eigenwoningforfait, de beperking 
van de hypotheekrenteaftrek in box 1 en de 
waardering in box 3. Uit de parlementaire 
geschiedenis blijkt dat de wetgever dit 
uitdrukkelijk heeft willen voorkomen.

Tot slot
Op basis van deze drie uitspraken lijken de 
gerechtelijke instanties het in elk geval eens 
te zijn dat opbrengsten uit tijdelijke verhuur 
van een gedeelte van de eigen woning niet 
belast zijn in box 1. Meer praktische invulling 
over de toerekening aan box 3 van het 
verhuurde gedeelte is echter zeer welkom. 

M.E.M. Diesveld 
088 288 5782
mdiesveld@deloitte.nl

Verhuur van een tuinhuis via Airbnb leidt niet tot 
belastingheffing, aldus de rechter. 

Huuropbrengsten tuinhuis 
onbelast 



Werkgevers kunnen vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen 
onder de werkkostenregeling (WKR). De werkgever draagt dan de 
loonbelasting, in plaats van de werknemer. Dit leidt tot een lagere 
belastingdruk, indien de werknemer een hoger jaarloon heeft dan € 
68.508. Aanwijzing onder de WKR is niet toegestaan als dat buiten het 
gebruikelijkheidscriterium valt. Hierover gaat een procedure die we in 
deze bijdrage bespreken. 

Gebruikelijkheidscriterium 
in de werkkostenregeling
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Casus
Een werkgever heeft in 2012 en 2013 in 
het kader van een aandelenplan aan een 
kleine groep werknemers aandelen om niet 
toegekend. Tot 2012 heeft de werkgever de 
nettowaarde van de aandelen gebruteerd 
tegen een tarief van 108,3%. Vanaf 2012 
past de werkgever de WKR toe en zijn 
de verstrekte aandelen onder de WKR 
aangewezen. Voor zover de vrije ruimte, 
1,2% van de loonsom, is overschreden, 
heeft de werkgever 80% eindheffing 
afgedragen. De inspecteur heeft vervolgens 
naheffingsaanslagen opgelegd, omdat hij 
van mening is dat de verstrekte aandelen 
niet kunnen worden aangewezen onder 
de WKR. Volgens hem wordt niet voldaan 
aan het gebruikelijkheidscriterium. Hij pleit 
voor brutering van het voordeel tegen het 
tabeltarief (in 2012 en 2013 is dat 108,3%).

Gebruikelijkheidscriterium
Uitgangspunt van de WKR is dat alle 
vergoedingen en verstrekkingen tot het loon 
behoren. Dit omvat ook voordelen die naar 
algemeen maatschappelijke opvattingen niet 
als beloningsbestanddeel worden ervaren. 
De aard van het loonbestanddeel is onder 
de WKR niet van belang, zo geeft de Hoge 
Raad aan, verwijzend naar de parlementaire 
behandeling. Vervolgens gaat de Hoge 
Raad in op het gebruikelijkheidscriterium. 
Tot 1 januari 2016 moest in dit kader 
worden beoordeeld of de vergoedingen 
en verstrekkingen die men wilde aanwijzen 
onder de WKR niet ongebruikelijk hoog 
waren. Sinds de wetswijziging per die 
datum moet worden beoordeeld of de 
omvang van de aangewezen vergoedingen 
en verstrekkingen niet in belangrijke 
mate groter is dan de omvang van de 
vergoedingen en verstrekkingen die in 
de regel worden aangewezen in voor het 
overige overeenkomstige omstandigheden.

Bewijslast
De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur de 
bewijslast heeft voor de stelling dat niet aan 
het gebruikelijkheidscriterium is voldaan. 
Aan deze bewijslast kan niet worden voldaan 
door te wijzen op de doelmatigheidstoets 
van € 2.400 per werknemer per jaar die 
door de Belastingdienst wordt gehanteerd. 
Over de vraag hoe het bewijs wel kan 
worden geleverd, bepaalt de Hoge Raad het 
volgende. Het gebruikelijkheidscriterium 
is erop gericht om oneigenlijk gebruik 
te beperken en om extreme situaties te 
voorkomen. Meer aanknopingspunten 
blijken niet uit de wetsgeschiedenis. Met 
inachtneming van de wetswijziging per 
1 januari 2016, geeft de Hoge Raad aan 
dat de inspecteur moet bewijzen dat de 
omvang van de aangewezen vergoedingen 
en verstrekkingen in belangrijke mate groter 
is dan de omvang van de vergoedingen 
en verstrekkingen die in overeenkomstige 
omstandigheden in de regel worden 
aangewezen.
Als vergelijkingsmaatstaf kan worden 
gekeken naar toepassing van de 
werkkostenregeling 

1. bij andere werknemers van dezelfde 
werkgever, al dan niet in dezelfde 
functiecategorie, of 

2. bij werknemers van andere werkgevers. 

De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar 
Gerechtshof Den Haag om na te gaan of de 
inspecteur dit bewijs kan leveren.

Eenvoud
De onduidelijkheid over de invulling van het 
gebruikelijkheidscriterium in de WKR doet 
afbreuk aan de wens van het kabinet bij de 
invoering van de WKR om de systematiek 
van vrije vergoedingen en verstrekkingen 
in de loonsfeer sterk te vereenvoudigen. 

Doel was om bij veel werkgevers irritatie 
over het toenmalige systeem weg te 
nemen. De staatssecretaris stelde destijds: 
“Vereenvoudiging is niet gebaat met nieuwe 
definities, die ook weer grensverkennende 
discussies oproepen”. En even verder: 
“Vergoedingen en verstrekkingen binnen het 
algemene forfait kennen geen normeringen 
en beperkingen meer, waardoor het 
bijhouden op werknemersniveau niet meer 
nodig is”.

Uit deze zaak blijkt nog eens dat het 
systeem niet veel eenvoudiger is geworden 
en dat het bijhouden op werknemersniveau 
nog steeds nodig is.

R. Noordenbos
088 288 5187
RNoordenbos@deloitte.nl
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Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: ‘WAB’) in werking. 
De wetgever wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om vaste contracten 
aan te gaan. In Taxtueel 4 van 2018 besteedden wij al zijdelings aandacht aan de 
WAB.

Arbeidsmarkt in balans

Werknemers met een vast contract hebben 
vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer 
rechten dan flexibele werknemers. De WAB 
beoogt de kloof tussen vaste contracten 
en flexibele contracten kleiner te maken 
en oproepkrachten en payrollwerknemers 
meer zekerheid te bieden. Het moet voor 
werkgevers aantrekkelijker worden om een 
vast contract aan te bieden. Tevens moet 
het ontslagrecht worden aangepast om een 
betere doorstroom op de arbeidsmarkt te 
bevorderen. De maatregelen van de WAB 
liggen met name op arbeidsrechtelijk terrein, 
maar zien ook op een nieuwe differentiatie 
van de WW-premie, namelijk naar duur van 
de arbeidsovereenkomst.

De huidige WW-premie bestaat uit twee 
onderdelen: een uniforme premie voor 
het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) 
en een premie die sectorafhankelijk is, de 
sectorpremie. Voor sectoren met een hoge 
werkloosheid, en daardoor een grotere 
instroom in de WW, geldt een hogere 
premie dan voor sectoren met een lage 
werkloosheid.

Vanaf 1 januari 2020 vervallen de 
sectorpremie en het sectorfonds. Er komt 
één WW-premie die gedifferentieerd is 
naar de aard van het contract: voor vaste 
contracten dragen werkgevers een lagere 
WW-premie af dan voor flexibele contracten. 
Het verschil tussen de lage en de hoge 
premie is vastgesteld op vijf procentpunt. 
De exacte premiepercentages worden 
naar verwachting in de loop van november 

2020 bekend, maar in de begroting van het 
Ministerie van SZW is voor 2020 uitgegaan 
van een lage premie van 2,94% en een hoge 
premie van 7,94%.

Lage of hoge premie?
Vanaf 1 januari 2020 geldt de lage premie 
voor werknemers die:
 • werkzaam zijn op grond van een 
schriftelijke arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd waarin de omvang van de 
arbeid eenduidig is vastgelegd en die geen 
oproepovereenkomst is; of

 • jonger zijn dan 21 jaar en maximaal 12 uur 
per week werken; of

 • de beroepsbegeleidende leerweg volgen 
en met wie een praktijkovereenkomst is 
gesloten die door alle betrokken partijen 
ondertekend is en voorzien is van een 
dagtekening.

De hoge premie geldt voor alle overige 
werknemers. Dat is dus het geval voor alle 
flexibele dienstverbanden. Daaronder 
vallen werknemers die werkzaam zijn op 
basis van een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd, maar ook uitzendkrachten 
die een uitzendovereenkomst hebben met 
een uitzendbeding. Daarnaast betaalt de 
werkgever ook de hoge WW-premie voor 
oproepkrachten die werkzaam zijn op basis 
van een oproepovereenkomst.

De vraag kan rijzen of de hoge premie 
geldt ook voor werknemers die werkzaam 
zijn in een fictieve dienstbetrekking. 
Het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid heeft zich in een 
Kennisdocument premiedifferentiatie WW 
onder andere daarover uitgelaten. 
Een fictieve dienstbetrekking voldoet 
niet aan het vereiste dat sprake is 
van een dienstbetrekking die steunt 
op de arbeidsovereenkomst. Dit 
kan bijvoorbeeld relevant zijn voor 
minderheidsaandeelhouders die via een 
persoonlijke houdstervennootschap in 
een werkmaatschappij werken. Zij hebben 
een arbeidsovereenkomst gesloten met 
de houdstervennootschap, die op haar 
beurt een managementovereenkomst 
heeft gesloten met de werkmaatschappij. 
De werkmaatschappij betaalt een 
managementvergoeding aan de 
houdstervennootschap en die betaalt 
salaris aan de aandeelhouder. De 
aandeelhouder zal in het algemeen 
voor de werkzaamheden die hij in de 
werkmaatschappij verricht, als werknemer 
worden aangemerkt (aannemend 
dat hij niet kwalificeert als directeur-
grootaandeelhouder in de zin van de 
Regeling aanwijzing dga). De aandeelhouder 
is opgenomen in de salarisadministratie 
van de werkmaatschappij en de 
werkmaatschappij draagt de premies 
werknemersverzekeringen af. Omdat de 
aandeelhouder geen arbeidsovereenkomst 
heeft gesloten met de werkmaatschappij, 
is niet voldaan aan het vereiste dat sprake 
is van een dienstbetrekking die steunt 
op de arbeidsovereenkomst. Toepassing 
van de doorbetaaldloonregeling is 
in dergelijke situaties niet mogelijk, 
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aangezien in de ‘hoofdbetrekking’ 
met de houdstervennootschap geen 
verzekeringsplichtige dienstbetrekking 
bestaat.

Wijze van premieafdracht
Werkgevers moeten in de loonaangifte 
aangeven of sprake is van de lage of de 
hoge WW-premie. De situatie op de eerste 
dag van het aangiftetijdvak geldt daarbij als 
peildatum. Om controle door het UWV en de 
belastingdienst mogelijk te maken, worden 
werkgevers verplicht om voor werknemers 
waarvoor de lage premie wordt toegepast 
een afschrift van de arbeidsovereenkomst in 
de loonadministratie op te nemen.

Herziening van de lage premie met 
terugwerkende kracht 
In bepaalde situaties wordt het lage 
percentage herzien om het omzeilen van 
de hoge premie te voorkomen. Het gaat 
hier vooral om situaties waarin naar de 
letter van de regelgeving wordt voldaan aan 
toepassing van de lage premie, maar waar in 
de praktijk sprake is van een (grotendeels) 
flexibele arbeidsrelatie.
Herziening wil zeggen dat de hoge premie 
met terugwerkende kracht van toepassing 
wordt. De hoogte van de herziening is 
het verschil tussen enerzijds de premies 
die de werkgever zou hebben afgedragen 
als hij gedurende de voorafgaande twaalf 
maanden de hoge premie had betaald en 
anderzijds de premies die de werkgever 
reeds heeft betaald. Een herziening 
heeft dus betrekking op een periode van 
maximaal twaalf maanden. 

De regelgever heeft vier situaties 
geïdentificeerd waarin herziening aan de 
orde kan zijn:

1. De dienstbetrekking eindigt binnen twee 
maanden na aanvang.

2. De werknemer krijgt binnen een 
kalenderjaar meer dan 30% meer uren 
verloond dan contractueel voor dat jaar 
overeengekomen.

3. De werknemer krijgt binnen een jaar 
na aanvang van de dienstbetrekking 
een WW-uitkering door arbeidsuren- of 
inkomstenverlies bij de werkgever. 

4. De werknemer krijgt een WW-uitkering 
toegekend, terwijl maximaal een jaar 
eerder bij dezelfde werkgever het lage 
percentage moest worden herzien op 
grond van herzieningssituatie 3.

Vooralsnog treden per 1 januari 2020 
alleen de eerste twee herzieningssituaties 
in werking. In de loop van 2020 wordt 
nader onderzocht of de andere twee 
herzieningssituaties ook in werking moeten 
treden.

Overheidswerkgevers
Voor werkgevers die voor werknemers 
Ufo-premie (uitvoeringsfonds overheid) 
verschuldigd zijn, blijft de situatie 
ongewijzigd. De Ufo-premie kent immers 
geen differentiatie in een hoog en een laag 
premietarief.

Mr. H.B. Bröker
088 288 1801
hbroker@deloitte.nl



Achtergrond
Sinds 1 januari 2009 is de regeling inzake 
het zogenoemde lucratief belang in de 
inkomstenbelasting opgenomen. Van 
een lucratief belang is sprake als een 
persoon aandelen, schuldvorderingen 
of vermogensrechten houdt, waarvan 
de voordelen geacht worden een 
beloning voor werkzaamheden te zijn. 
Hiervan is bijvoorbeeld sprake als deze 
in verhouding tot het geïnvesteerde 
vermogen een rendement opleveren dat 
niet marktconform is. De opbrengst uit 
een lucratief belang is tegen het reguliere, 
progressieve tarief van box 1 in de 
inkomstenbelasting belast.

De wetgever beoogde een direct en een 
indirect gehouden lucratief belang hetzelfde 
te behandelen. Bij het direct gehouden 
belang is inkomstenbelasting tegen het 
progressieve tarief verschuldigd. Bij een 
indirect gehouden belang zou sprake zijn 
van heffing van vennootschapsbelasting 
en vervolgens inkomstenbelasting. Deze 
dubbele heffing kan worden voorkomen 
door 95% van de ‘lucratieve’ voordelen aan 
de aanmerkelijkbelanghouder uit te keren. 
Hierdoor is nog steeds inkomstenbelasting 
verschuldigd, maar slechts tegen het 
box 2 tarief (van 25%) en niet tegen het 
progressieve tarief in box 1 (maximaal 
51,75% in 2019). Indien minder dan 95% van 
de voordelen wordt uitgekeerd is er direct 
belasting verschuldigd in box 1 tegen het 
progressieve tarief en zal er op een later 
moment, als er bijvoorbeeld dividend wordt 
uitgekeerd, ook nog heffing plaatsvinden in 
box 2.

Doordat deze wetgeving in 2009 is 
ingevoerd, zijn er nog relatief weinig 
procedures gevoerd en is er weinig 
rechtspraak over dit onderwerp. Dit 
komt mede doordat het lucratief belang 
meestal vooraf wordt afgestemd met de 
Belastingdienst. 

Casus
Belanghebbende (een natuurlijk persoon) 
houdt 100% van de aandelen in A B.V., 
die op haar beurt weer 100% van de 
aandelen in B B.V. houdt. B B.V. heeft 
in 2006 een circa 10% belang in een 
dochtermaatschappij (hierna: D) aangekocht 
voor een bedrag van € 5.803.000. 
In verband met de samenhangende 
aandeelhouderovereenkomst wordt het 
(indirecte) belang in D sinds 1 januari 2009 
bij belanghebbende aangemerkt als een 
lucratief belang.

In 2011 heeft D de door B gehouden 
aandelen om niet ingekocht. Hierdoor is 
belanghebbende van mening dat hij het 
aldus geleden verlies van € 5.803.000 in box 
1 in aftrek kan brengen als negatief inkomen 
uit een lucratief belang.

Het Hof komt tot de conclusie dat geen 
sprake is van een verlies. Reden hiervoor is 
dat belanghebbende niets heeft opgeofferd 
voor de aandelen in D, omdat B het bedrag 
van € 5.803.000 heeft betaald. Hierdoor is 
het resultaat uit het lucratief belang nihil en 
niet € 5.803.000 negatief. 
Verlies aftrekbaar?

Allereerst oordeelt de Hoge Raad 
in tegenstelling tot het Hof dat het 
opgeofferde bedrag van € 5.803.000 door 
B wordt aangemerkt als een bedrag dat 
belanghebbende in D heeft opgeofferd. 
Volgens de Hoge Raad moet er namelijk 
op dit punt geen onderscheid worden 
gemaakt tussen een direct en een indirect 
gehouden lucratief belang. De Hoge Raad 
stelt vervolgens dat weliswaar een verlies uit 
lucratief belang ontstaat van € 5.803.000, 
maar dat dit niet aftrekbaar is omdat dit 
uitdrukkelijk uit de wet blijkt.
 
Belanghebbende stelde dat dit aspect van 
de regeling in strijd is met het Europese 
Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(EVRM). De Hoge Raad oordeelt echter 
dat de regeling niet in strijd is met artikel 1 
EVRM ondanks het verschil in behandeling 
van winsten en verliezen. Hierbij verwijst 
de Hoge Raad naar de parlementaire 
behandeling. 

Ten slotte
Uit het arrest van de Hoge Raad blijkt dat 
het niet mogelijk is om een verlies uit een 
indirect lucratief belang in aftrek te brengen 
in box 1. Een dergelijk verlies leidt mogelijk 
uiteindelijk wel tot fiscale genoegdoening, 
doordat een lagere aanmerkelijkbelangclaim 
(box 2) resteert en het verlies tevens 
aftrekbaar kan zijn als verlies in de 
vennootschapsbelasting.

mr. S.J. Riemersma
088 288 6257
sriemersma@deloitte.nl

Gecompliceerde regels rondom verlies uit indirect lucratief belang door Hoge Raad 
verhelderd.

Verlies op een middellijk 
lucratief belang

Taxtueel  | Verlies op een middellijk lucratief belang
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Gesteggel over 
deelnemingsvrijstelling
Niet alleen de directe aandeelhouder, maar ook de degene die een 
optie heeft om aandelen te kopen of verkopen, kan een deelneming 
houden in een lichaam. Het gevolg is dat de deelnemingsvrijstelling 
bij beide partijen van toepassing is. A-G Wattel heeft een conclusie 
genomen waarin hij onder andere ingaat op de vraag wat de precieze 
reikwijdte van de deelnemingsvrijstelling is bij opties.
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Reikwijdte deelnemingsvrijstelling
De deelnemingsvrijstelling is in beginsel 
van toepassing als een belastingplichtige 
voor de vennootschapsbelasting minimaal 
5% van de aandelen houdt in een andere 
vennootschap. Alle voordelen die uit zo’n 
deelneming worden genoten zijn dan 
vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor dividenduitkeringen 
en de winst bij verkoop van de aandelen. 
De deelnemingsvrijstelling kan ook van 
toepassing zijn op zogenoemde callopties. 
Een calloptie geeft de optiehouder het recht 
om voor een vooraf vastgestelde prijs een 
aandeel te kopen. Als hij bij uitoefening van 
de optie een deelneming verkrijgt, is de 
deelnemingsvrijstelling van toepassing op 
het optierecht.

Besparing Duitse dividendbelasting
In de onderhavige zaak verkoopt een 
Duits beursgenoteerd chemieconcern 
één van zijn grootste divisies (divisie E) en 
kondigt in verband met de verkoop een 
superdividend aan van € 34,80 per aandeel. 
Belanghebbende, een market maker, 
verleent aan een derde partij het recht om 
de aandelen in divisie E tegen een vooraf 
vastgestelde prijs te verkopen (een calloptie). 
De aandelen worden met dividend verkocht 
maar uiteindelijk, nadat belanghebbende 
de aandelen in divisie E verkrijgt, zonder 
dividend geleverd. Belanghebbende doet 
daarom een dividendvervangende betaling 
aan de koper, maar bespaart door deze 
constructie wel Duitse dividendbelasting. 
Daarnaast behaalt deze bij de afwikkeling 
van de transactie een handelsresultaat. 
Belanghebbende stelt dat deze voordelen 
samenhangen met de deelneming in E en 
daarom zijn vrijgesteld op basis van de 
deelnemingsvrijstelling.

Feitenrechters: geen toepassing 
deelnemingsvrijstelling
Zowel Rechtbank Noord-Holland als 
Gerechtshof Amsterdam oordelen dat de 
deelnemingsvrijstelling niet van toepassing 
is op door belanghebbende behaalde 
voordelen. De geschreven opties zijn 
namelijk ongedekt; belanghebbende bezit 
de aandelen waarvoor deze de callopties 
heeft geschreven niet. Bovendien volgt 
uit de jurisprudentie dat de aandelen 
waarvoor de opties zijn geschreven bij de 
optieschrijver tot een deelneming moeten 
behoren.

Rechtbank Noord-Holland en Gerechtshof 
Amsterdam verschillen van mening over 
het antwoord op de vraag of het Duitse 
dividendbelastingvoordeel een voordeel 
uit hoofde van een deelneming is. Volgens 
de rechtbank ligt dit voordeel besloten 
in de voor de aandelen gerealiseerde 
verkoopprijs. Het is niet mogelijk om 
in het verkoopresultaat een splitsing 
aan te brengen tussen een belast 
deel en een onbelast deel. Volgens 
het hof valt dit voordeel niet onder de 
deelnemingsvrijstelling, omdat het zijn 
oorzaak vindt in het destijds bestaande gat 
in de Duitse fiscale wetgeving.

Conclusie A-G Wattel
A-G Wattel volgt in zijn conclusie in 
hoofdlijnen het oordeel van de rechtbank 
en het hof. Volgens de A-G voorkomt 
de deelnemingsvrijstelling, gelet op 
haar doel en strekking, dat hetzelfde 
bedrijfsresultaat tweemaal in de heffing 
wordt betrokken. Uit de jurisprudentie 
blijkt dat de Hoge Raad een bredere 
toepassing voor de deelnemingsvrijstelling 
heeft geïntroduceerd door ook afgesplitste 
belangen door middel van opties onder 
de term ‘deelneming’ te brengen. Daarbij 
impliceert de Hoge Raad dat callopties 
gedekt moeten zijn door aandelen die bij 

de calloptieschrijver tot een deelneming 
behoren. In de onderhavige zaak was dat 
juist niet het geval, omdat belanghebbende 
de aandelen waarvoor deze de opties 
schreef nog niet eens in bezit had.

De A-G betoogt dat de eis van een 
bestaande deelneming bij de schrijver 
van de calloptie te streng is, maar dat de 
opties wel gedekt moeten zijn. Anders 
zou het belang bij de onderliggende 
aandelen meerdere keren onder de 
deelnemingsvrijstelling kunnen vallen. 
Voor belanghebbende maakt deze 
soepele opstelling geen verschil, omdat 
de opties ongedekt zijn. Bovendien 
overweegt de A-G dat de vraag of een 
voordeel uit hoofde van een deelneming 
wordt genoten, beoordeeld moet 
worden aan de hand van de ratio van de 
deelnemingsvrijstelling. Het voordeel moet 
de bedrijfswinst, dividend, winstpotentie 
of waardeontwikkeling van de deelneming 
representeren. In de onderhavige zaak is 
het voordeel echter niet genoten uit hoofde 
van een deelneming, maar uit hoofde 
van een verdienmodel dat geen verband 
houdt met de bedrijfsresultaten of de 
waarde van de aandelen in divisie E. De 
deelnemingsvrijstelling kan dus sowieso niet 
worden toegepast op dit voordeel, aldus de 
A-G.

mr. dr. W.R. Kooiman
088 288 7330
RKooiman@deloitte.nl
De Hoge Raad heeft geoordeeld over de 



De Hoge Raad heeft geoordeeld over de 
vraag of een Nederlandse werknemer 
die namens zijn werkgever in Zuid-Korea 
toezicht hield op bouwwerkzaamheden 
in aanmerking kwam voor aftrek ter 
voorkoming van dubbele belastingheffing 
in Nederland. Daarvoor was beslissend 
of de betaalde beloning kon worden 
toegerekend aan een vaste inrichting 
aldaar van zijn werkgever. In dat geval zou 
het heffingsrecht namelijk aan Zuid-Korea 
toekomen. De feiten en omstandigheden 
in deze zaak waren als volgt.

Toezichthoudende werkzaamheden 
Belanghebbende woont in Nederland 
en is in dienstbetrekking bij een 
wereldwijd opererende onderneming die 
offshoreboorwerkzaamheden naar olie 
en gas verricht. De onderneming heeft in 
2010 in Zuid-Korea een boorschip laten 
bouwen. De werknemer moest op de 
bouw en de proefvaart van het boorschip 
toezien. Hij kon voor deze werkzaamheden 
gebruikmaken van een kantoorruimte van 
de opdrachtnemer. Hij verbleef in 2010 
minder dan 183 dagen in Zuid-Korea. In 
zijn aangifte inkomstenbelasting 2010 
heeft belanghebbende het standpunt 
ingenomen dat de beloning voor zijn 
toezichthoudende werkzaamheden ter 
heffing is toegewezen aan Zuid-Korea, 
omdat zijn werkgever aldaar een vaste 
inrichting, zeg maar een vestiging, zou 
hebben waaraan het loon dient te worden 
toegerekend. De inspecteur is het daar 
niet mee eens en weigert voorkoming van 

dubbele belastingheffing te verlenen.
Hof Arnhem-Leeuwarden heeft 
geoordeeld dat de werkgever inderdaad 
geen vaste inrichting in Korea heeft, 
omdat het houden van toezicht valt onder 
‘hulpwerkzaamheden of werkzaamheden 
van voorbereidende aard’, die volgens 
het belastingverdrag Nederland-Zuid 
Korea zijn uitgesloten van het begrip 
vaste inrichting. De toezichthoudende 
werkzaamheden staan te ver af van de 
winstgenererende booractiviteiten van A. 
Volgens de Hoge Raad is dit oordeel juist. 

Vaste inrichting
In het verdrag Nederland-Korea staat 
echter dat het begrip ‘vaste inrichting’ 
mede omvat ‘werkzaamheden 
bestaande uit het verschaffen van 
persoonlijke diensten zoals diensten van 
toezichthoudende of technische aard’, 
mits de duur van die werkzaamheden een 
periode van zes maanden overschrijdt. 
A-G Niessen had in zijn conclusie bij deze 
procedure gesteld dat deze speciale 
bepaling in het verdrag Nederland-Korea 
moet worden gezien als een uitbreiding 
van het begrip ‘vaste inrichting’. Er zou 
volgens de A-G dan geen ruimte meer zijn 
om te toetsen aan de algemeen geldende 
criteria voor het aannemen van een vaste 
inrichting, ook niet of er sprake is van 
hulpwerkzaamheden of werkzaamheden 
van voorbereidende aard. 
De Hoge Raad volgt, zoals gezegd, 
echter het Hof in zijn oordeel dat de 
toezichthoudende werkzaamheden van 
belanghebbende niet onder de speciale 

Werkzaamheden voor een vaste inrichting of niet? De Hoge Raad meent in casu 
van niet en dus bestaat geen recht op voorkoming van dubbele belasting.

Geen vaste inrichting in 
Zuid-Korea

bepaling in het verdrag Nederland-Zuid 
Korea vallen. Dit is opmerkelijk, omdat 
de verdragstekst niet aangeeft namens 
welke partij (bouwer of opdrachtgever) 
iemand toezicht zou moeten houden op 
de bouw van het boorschip. De slotsom 
is dat de werknemer geen recht heeft op 
voorkoming van dubbele belasting.

E.P. Hageman LL.M.
088 288 0249
EdHageman@deloitte.nl
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Achtergrond
Per 1 januari 2019 is de implementatie van 
ATAD1 in Nederland in werking getreden. 
Deze wetgeving beoogt belastingontwijking 
aan te pakken door middel van onder 
andere een algemene renteaftrekbeperking. 
ATAD2 is het vervolg op ATAD1 en 
richt zich op een ander aspect van 
belastingontwijking, namelijk het tegengaan 
van de fiscale effecten van hybride 
mismatches. Dit wil zeggen de effecten die 
optreden wanneer een belastingplichtige 
gebruikmaakt van de verschillen die bestaan 
tussen de vennootschapsbelastingstelsels 
van twee of meer landen en daarmee 
belastingheffing ontgaat. Het voorstel geldt 
voor zowel situaties tussen EU-lidstaten als 
voor situaties tussen EU-lidstaten en derde 
landen. Van belang is dat gelieerdheid, 
uitgedrukt in een minimaal belang van 
25%, vereist is voor toepassing van de 
regels. Verder vallen ook samenwerkende 
groepen binnen het toepassingsbereik. 
Een uitzondering op de gelieerdheid zijn 
de gestructureerde regelingen. Dit zijn 
transacties tussen niet gelieerde partijen 
die zodanig zijn opgezet dat er een hybride 
mismatch uit voortvloeit of waarbij 
voordelen die uit de mismatch voortvloeien 
in de voorwaarden van de regeling zijn 
verwerkt. 

Hybride mismatches
Bij hybride mismatches valt te denken aan 
een verschillende fiscale kwalificatie tussen 
landen ten aanzien van een entiteit, vaste 
inrichting, of financieel instrument, wat kan 
resulteren in de dubbele aftrekbaarheid 
van een betaling of een in aftrek gebrachte 
betaling die in het andere land niet in de 
heffing wordt betrokken. Het zijn precies 
deze ‘dubbele-aftrek’- en ‘aftrek-zonder-
heffing’-situaties die ATAD2 tegengaat. 
De regels zoals die zijn opgenomen in het 
Nederlandse wetsvoorstel zijn slechts van 
toepassing indien de dubbele aftrek dan wel 
de aftrek zonder heffing het gevolg is van 
een van de volgende limitatief opgesomde 
soorten hybride mismatches: 

 – Hybride instrumenten: Een financieel 
instrument dat door verschillende 
landen verschillend wordt gekwalificeerd, 
bijvoorbeeld in het ene land als eigen 
vermogen en in het andere land als 
vreemd vermogen. Het gevolg hiervan 
is dat een betaling in aftrek kan komen 
zonder dat er een corresponderende 
heffing plaatsvindt bij de ontvangende 
partij. 

Deze zomer is het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese 
richtlijn ter voorkoming van belastingontwijking, de zogenoemde Anti Tax 
Avoidance Directive 2 (ATAD2), ingediend. Het voorstel bevat wijzigingen 
van de vennootschapsbelasting, met het doel om ongewenste fiscale 
effecten van hybride mismatches tegen te gaan. Het wetsvoorstel treedt in 
hoofdzaak ingaande 2020 in werking. 

Implementatie ATAD2
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 – (Omgekeerde) hybride lichamen: Een 
betaling aan of door een lichaam die leidt 
tot een aftrek zonder betrekking in de 
heffing, bijvoorbeeld doordat het ene 
land het lichaam als fiscaal transparant 
kwalificeert en het andere land niet, of 
doordat de betaling verschillend wordt 
toegewezen. 

 – Hybride of buiten beschouwing blijvende 
vaste inrichtingen: Een betaling aan een 
vaste inrichting die niet door beide landen 
erkend wordt, dan wel een betaling 
die verschillend wordt toegerekend 
tussen bijvoorbeeld het hoofdhuis en 
de vaste inrichting, hetgeen leidt tot een 
aftrek zonder betrekking in de heffing. 
Veronderstelde betalingen tussen 
hoofdhuis en vaste inrichting die door de 
jurisdictie van de ontvanger niet worden 
erkend vallen ook onder de reikwijdte.

 – Dubbele vestigingsplaats: De situatie 
waarin een belastingplichtige, die 
in diverse staten als fiscaal inwoner 
kwalificeert, een betaling doet waarvoor 
dan een dubbele aftrek kan ontstaan.

 – Dubbele aftrek: Elke transactie die leidt tot 
een dubbele aftrek. 

 – Geïmporteerde hybride mismatches: Een 
hybride mismatch tussen derde landen, 
die ‘geïmporteerd’ wordt in de EU. 

Tot slot
Met de komst van het 
implementatiewetsvoorstel ATAD2 en de 
daarbij behorende toelichting heeft het 
kabinet de nodige technische en praktische 
verduidelijkingen gegeven ten opzichte van 
het eerder verschenen consultatiedocument. 
Alhoewel het Nederlandse wetsvoorstel 
in grote lijnen overeenkomt met de 
richtlijntekst, zijn er wel (interpretatie)
verschillen aan te wijzen. Zo is er in het 
Nederlandse voorstel geen uitzondering 
voor financiële handelaren of bepaalde 
financiële instrumenten terug te vinden. 
Een ander punt waarop de Nederlandse 
implementatie verder lijkt te gaan komt 
tot uitdrukking in de introductie van een 
documentatieverplichting. Deze houdt in dat 
een belastingplichtige gegevens bij dient te 
houden waaruit blijkt in hoeverre en op welke 
wijze ten aanzien van een transactie sprake is 
van een hybride mismatch. Ten slotte lijkt de 
nieuwe wetgeving een einde te maken aan de 
met name voor Amerikaanse ondernemingen 
bekende CV/BV-structuur, waarbij een 
Nederlands omgekeerd hybride lichaam 
wordt ingezet om (dividend)belastingheffing 
uit te stellen.

S.H.J.P. Adriaans
088 288 1062
sadriaans@deloitte.nl
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Richtlijnvoorstel
Begin vorig jaar is de Mandatory Disclosure 
richtlijn aangenomen door de Europese 
Unie. Op 12 juli 2019 heeft de wetgever 
het wetsvoorstel ter implementatie van de 
Mandatory Disclosure richtlijn gepubliceerd. 
De richtlijn en het wetsvoorstel verplichten 
tot de automatische uitwisseling van 
informatie ten aanzien van agressieve 
fiscale planningsregelingen met een 
grensoverschrijdend karakter. Bij de 
implementatie van de richtlijn blijft de 
wetgever dicht bij de tekst van de richtlijn. 
Voor definities wordt rechtstreeks verwezen 
naar de definities zoals die zijn opgenomen 
in de richtlijn.

Implementatie na internetconsultatie
Het wetsvoorstel volgt op een 
internetconsultatie die eerder dit jaar 
werd gehouden. Ten opzichte van de 
bij de internetconsultatie voorgestelde 
concept-wettekst bevat het onderhavige 
wetsvoorstel weinig verschillen. Wel heeft de 
staatssecretaris een leidraad aangekondigd, 
waarin meer concreet zal worden 
aangegeven welke constructies wel of juist 
niet hoeven te worden gemeld. De leidraad 
zou in het eerste kwartaal van 2020 moeten 
verschijnen en moet als groeidocument 
worden beschouwd. Dat betekent dat de 
leidraad continu zal worden aangevuld op 
basis van opgedane ervaringen.

Timing
Het belang van de leidraad voor de 
praktijk is groot. Vanaf 1 juli 2020 moet 
een tussenpersoon, zoals een (belasting)
adviseur, meldingsplichtige constructies 
immers binnen een termijn van dertig 
dagen melden bij de Belastingdienst. De 
termijn van dertig dagen begint te lopen 
vanaf de dag dat de regeling gereed is voor 
implementatie, aan de belastingplichtige 
ter implementatie beschikbaar is gesteld 
of nadat de eerste stap van implementatie 
is gezet. Ook meldingsplichtige 
grensoverschrijdende constructies waarvan 
de eerste stap van implementatie is gezet 
tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020 moeten 
gemeld worden. Dit laatste moet uiterlijk 31 
augustus 2020 gebeuren. In dat kader is van 
belang om zo snel mogelijk duidelijkheid te 
krijgen over de vraag welke constructies wel 
of niet moeten worden gemeld.

Intermediair
Degene die de grensoverschrijdende 
meldingsplichtige constructies moet melden 
is in beginsel de intermediair. Doorgaans 
zal dit de (belasting)adviseur zijn van een 
belastingplichtige. Omdat hier nog wat 
onduidelijkheid over bestond, heeft de 
staatssecretaris daar wat additionele 
toelichting op gegeven. Zo zal doorgaans 
niet de individuele belastingadviseur als 
intermediair worden aangemerkt, maar het 
kantoor waarvoor hij of zij werkt. Als er geen 
intermediair is dan verschuift de meldplicht 
naar de (relevante) belastingplichtige.
 

Bij een belastingadviseur die werkzaam is op 
de vloer van de relevante belastingplichtige 
is dit echter niet zomaar het geval. Als deze 
adviseur feitelijk wordt aangestuurd door 
de belastingplichtige ligt het in beginsel 
voor de hand dat deze belastingplichtige 
melding moet maken van constructies en 
niet het advieskantoor dat de individuele 
adviseur tijdelijk bij de belastingplichtige 
heeft gestald. De individuele bedrijfsfiscalist, 
in dienst van de belastingplichtige, zal 
doorgaans niet persoonlijk als intermediair 
worden aangemerkt. Óf de bedrijfsfiscalist 
is in dienst bij de entiteit die zelf de 
belastingplichtige is en op die manier 
moet melden. Óf de entiteit waar de 
bedrijfsfiscalist in dienst is kwalificeert als 
intermediair. Het gaat er hierbij niet om of 
de bedrijfsfiscalist een fiscale achtergrond 
heeft, maar het gaat om de diensten die de 
betreffende werknemer verricht.

Wezenskenmerken
Een structuur zal gemeld moeten worden 
wanneer het gaat om een zogenaamde 
‘meldingsplichtige grensoverschrijdende 
constructie’. De structuur moet dus allereest 
grensoverschrijdend zijn, wat betekent dat 
het gaat om structuren die zich uitstrekken 
over meer dan één EU-lidstaat of een EU-
lidstaat en een derde land. Een structuur 
wordt gekwalificeerd als meldingsplichtig 
indien deze voldoet aan de kenmerken 
die in de richtlijn zijn opgenomen. De 
kenmerken die de richtlijn noemt zijn ruim 
geformuleerd. Hiermee wordt beoogd 
niet elke leemte te laten leiden tot een 
discussie over de inhoud van de kenmerken. 

Op grond van de Europese Mandatory Disclosure richtlijn moeten intermediairs 
vanaf 1 juli 2020 agressieve constructies melden bij de Belastingdienst. Daarbij 
geldt materiële terugwerkende kracht tot 25 juni 2018. 

Mandatory Disclosure
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Daardoor hoeft niet elke keer de richtlijn te 
worden aangepast.

Het betreft enerzijds vrij algemene 
kenmerken, zoals constructies waarbij de 
intermediair werkzaamheden verricht op 
een ‘no cure no pay’-basis en constructies 
met het rondpompen van middelen 
zonder primair handelsdoel. Voor deze 
algemene kenmerken geldt als additionele 
voorwaarde dat de constructie tevens 
bedoeld moet zijn om een fiscaal voordeel 
te behalen. Anderzijds betreft het specifieke 
kenmerken. Bijvoorbeeld constructies 
met grensoverschrijdende betalingen die 
bij de ontvanger gunstig belast worden, 
constructies waarbij gebruikt wordt 
gemaakt van een hybride vennootschap, 
waardoor bepaalde betalingen nergens 
belast worden, of constructies waarbij 
met moeilijk te waarderen immateriële 
activa wordt geschoven tussen verbonden 
ondernemingen.

Uitlatingen staatssecretaris
Ten aanzien van een aantal 
wezenskenmerken heeft de wetgever enige 
inhoudelijke kanttekeningen geplaatst. Zo 
geeft de staatssecretaris van Financiën 
aan dat de zogenoemde ‘Main Benefit Test’, 
die voor een aantal wezenskenmerken als 
additionele voorwaarde geldt, zo moet 
worden uitgelegd dat het niet gaat om 
behaalde fiscale voordelen die uitsluitend 
het gevolg zijn van de constructie. Als 
voorbeeld noemt hij de financiering van 
een eigen woning met een lening, waardoor 
de betaalde hypotheekrente vervolgens 
aftrekbaar is. In dat geval zou niet aan de 
‘Main Benefit Test’ zijn voldaan.
Verdere verduidelijkingen door de 
staatssecretaris zijn dat het overbrengen 
van inkomen van de ene naar de 
andere box (zoals bij lucratief belang-
planning) moet worden gemeld, dat 
een grensoverschrijdende overdracht 

van een deelneming ook onder een van 
de wezenskenmerken valt, omdat een 
deelneming als activum kwalificeert, en 
dat geïmputeerde rente ook kwalificeert 
als ‘betaald’ onder verschillende 
wezenskenmerken. Dit laatste zorgt ervoor 
dat ook informeel kapitaal-situaties en 
renteloze leningen veelal meldingsplichtig 
lijken.  

Impact
De aangekondigde leidraad gaat hopelijk 
snel nog meer duidelijkheid verschaffen. 
Uiteraard is op grond van de uitlatingen van 
de staatssecretaris al een eerste handvat 
voor interpretatie van de wezenskenmerken 
gegeven.

J.W.M. Verbaarschot MSc
088 288 6021
joverbaarschot@deloitte.nl
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Het komt niet snel voor dat iemand het recht wordt ontzegd om door zijn 
gemachtigde te worden vertegenwoordigd. In uitzonderlijke gevallen mag 
de inspecteur of de rechter een gemachtigde weigeren. Zo’n uitzonderlijke 
situatie deed zich recentelijk voor.

Gemachtigde geweigerd 
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Feitencomplex
B treedt op als gemachtigde van 
belanghebbende. In verschillende 
faxberichten heeft B de rechtspraak en de 
belastingdienst beledigd. Zo omschrijft hij 
de vertegenwoordiger van de inspecteur 
als ‘clown’, ‘een geboren loser’ en ‘een man 
geboren om te stelen en te bedriegen’. Over 
de rechterlijke macht is B ook niet bepaald 
positief. De leden van het gerechtshof 
Amsterdam ziet B als de ‘criminelen van 
gerechtshof Amsterdam’ en ‘een crimineel 
bolwerk’. De Hoge Raad wordt door 
hem weggezet als ‘een intens criminele 
organisatie’, ‘een grote boevenclub’ en ‘een 
georganiseerde misdaadorganisatie die 
blijkbaar geen gram respect heeft voor de 
grondrechten van de burger van lidstaat 
Nederland’. 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft 
tijdens de procedure te kennen gegeven 
niet gediend te zijn van de wijze van 
communicatie van de gemachtigde. Het 
hof geeft aan geen acht te slaan op de 
inhoud van de ingezonden stukken, gelet 
op de beledigende opmerkingen ten 
aanzien van de personen werkzaam bij de 
Belastingdienst en de rechtelijke instanties. 
Het hof brengt een eerdere zaak uit 2018 
in herinnering waarin het taalgebruik van 
B ook veel te wensen overliet. Ondanks 
de toen gegeven waarschuwing is B op 
dezelfde voet verder gegaan. Voor het hof 
is dit reden om in een tussenuitspraak te 
oordelen dat B niet langer als gemachtigde 
van de procederende belastingplichtige mag 
optreden.

Juridisch kader
Zowel de inspecteur als de bestuursrechter 
beschikken op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht over de bevoegdheid 
om bijstand of vertegenwoordiging door 
een persoon te weigeren, indien tegen 
hem of haar ernstige bezwaren bestaan. 

Deze bevoegdheid mag niet tegen een 
advocaat worden ingeroepen. Dit vanwege 
de omstandigheid dat de Advocatenwet 
voorziet in uitsluiting als tuchtrechtelijke 
sanctie.

Uit beleid van de belastingdienst en uit de 
rechtspraak blijkt dat een gemachtigde 
niet lichtvaardig mag worden geweigerd. 
Partijen dienen immers in beginsel vrij te 
zijn in de keuze van degenen aan wie zij 
de behartiging van hun belangen wensen 
toe te vertrouwen. Slechts in uitzonderlijke 
gevallen, bijvoorbeeld indien sprake is van 
evidente en ernstige ondeskundigheid, of als 
de gemachtigde herhaaldelijk de normale 
gang van zaken verstoort, al dan niet met 
geweld, is uitsluiting op zijn plaats.

Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie
B betoogt dat het weigeren van een 
gemachtigde in strijd is met het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie (hierna: het Handvest). Dit Handvest 
verzekert onder andere het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op 
een onpartijdig gerecht. Er moet sprake zijn 
van een eerlijke en openbare behandeling 
van de zaak binnen een redelijke termijn 
door een onafhankelijk en onpartijdig 
gerecht, dat vooraf bij wet is ingesteld. 
De rechtzoekende moet de mogelijkheid 
hebben om zich te laten adviseren, 
verdedigen en vertegenwoordigen. Volgens 
de gemachtigde staat het Handvest dus in 
de weg aan het weigeren van bijstand of 
vertegenwoordiging.

Het hof maakt echter korte metten met het 
betoog van B. Aan belanghebbende wordt 
niet het recht op toegang tot de rechter 
ontzegd, of de mogelijkheid ontnomen 
zich te laten adviseren, verdedigen en 
vertegenwoordigen. Belanghebbende wordt 

slechts het recht ontzegd om door B te 
worden bijgestaan en/of vertegenwoordigd. 
Met de weigering van B wordt een legitiem 
doel nagestreefd, namelijk het waken voor 
onnodige en ernstige verstoringen van de 
gang van zaken bij rechterlijke procedures. 

De slotsom is dat de inspecteur en 
de rechter weliswaar over het nodige 
incasseringsvermogen moeten beschikken, 
maar dat er uiteindelijk wel een grens is 
aan wat een gemachtigde in en buiten de 
rechtszaal kan zeggen en schrijven. De 
belastingplichtige in kwestie zal op zoek 
moeten naar een andere gemachtigde. 

E.P. Hageman LL.M.
088 288 0249
EdHageman@deloitte.nl
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Achtergrond
In 2015 besloot de Europese Commissie 
(EC) dat Luxemburg en Nederland 
aan twee ondernemingen selectieve 
belastingvoordelen zouden hebben 
toegekend. In beide zaken ging het om 
een transfer pricing ruling afgegeven door 
de nationale belastingdienst, die volgens 
Europese staatssteunregels als onwettig 
gold, aldus de EC. Beide lidstaten tekenden 
bij het Gerecht beroep aan tegen de 
uitspraak. 

De EC was van oordeel dat Nederland 
en Luxemburg door de afgegeven 
rulings hun fiat hadden gegeven aan 
kunstmatige, complexe methodes voor 
de berekening van belastbare winsten 
voor de ondernemingen in kwestie. 
Volgens de EC hadden de twee lidstaten 
geaccepteerd dat de belastingplichtigen in 
kwestie verrekenprijzen zouden hanteren 
voor intragroepstransacties die niet 
marktconform waren en daardoor tot een 
lagere grondslag zouden leiden dan in niet-
gelieerde omstandigheden het geval zou zijn 
geweest.

Nederland en Luxemburg 
De Nederlandse ruling betrof Starbucks; 
het was een advanced pricing agreement 
(APA) ofwel een overeenkomst 
tussen de belastingdienst en een 
belastingplichtige, waarin de toepassing 
van belastingwetgeving op toekomstige 
transacties wordt vastgelegd. In de ruling 
werden zakelijke verrekenprijzen vastgesteld 
voor transacties binnen het concern, tijdens 
een bepaalde periode. Hierdoor worden 
intragroepsrelaties fiscaal op vergelijkbare 
wijze behandeld als transacties tussen 
niet met elkaar verbonden partijen. Aan 
de vaststelling van de verrekenprijzen lag 
een uitvoerige transfer pricing studie ten 
grondslag waarin de zakelijke verrekenprijs 
werd berekend. In de APA zijn partijen 
overeengekomen dat de onderneming 
voor een bepaald recept, royalties zou 
uitkeren aan een groepsonderneming in het 
Verenigd Koninkrijk (VK). Het bedrag van de 
jaarlijkse royaltybetalingen was doorgaans 
gelijk aan het bedrag van de Nederlandse 
winst. Omdat de royaltybetalingen 
aftrekbaar waren, was uitsluitend de in 
de APA overeengekomen routinematige 
vergoeding belast in Nederland. De 
ontvanger in het VK betaalde geen belasting 
over de aldaar ontvangen royalties. De 
EC stelde zich op het standpunt dat de 
Nederlandse belastingdienst een voordeel 
had verleend door in te stemmen met 
te hoge en dus onzakelijke, prijzen voor 
intragroepstransacties, die de Nederlandse 

Het Gerecht van de EU heeft uitspraak gedaan in twee staatssteunzaken over 
rulings. Voor Nederland gaat het goed, voor Luxemburg niet.

Staatssteun en fiscale rulings

belastbare winst kunstmatig verlaagden. 
Dit was het gevolg van de toepassing van 
een onjuiste verrekenprijsmethode (de 
transactional net margin methode, of 
TNMM) voor het vaststellen van zakelijke 
vergoedingen, en voorts door incorrecte 
toepassing van de gekozen methode.

De Luxemburgse zaak betrof belastingen 
op te laag ingeschatte winsten volgens 
de verrekenprijsmethode die was 
overeengekomen in de ruling. Het ging hier 
om Fiat/Chrysler.

Volgens de EC ging het in beide zaken om 
het gebruik van rulings waarin toestemming 
wordt gegeven voor de toepassing van 
een verrekenprijsmethode die niet 
marktconform is. Daarom is de vraag of de 
methode die wordt gebruikt om de winst 
van de betrokken onderneming te bepalen 
tot een juiste belastbare winst leidt.

Staatssteun en rulings
Volgens de EU-staatssteunregels is elke 
vorm van steun door een EU-lidstaat die 
uit staatsmiddelen wordt bekostigd, die 
van invloed kan zijn op het handelsverkeer 
tussen lidstaten door begunstiging 
van bepaalde ondernemingen, en die 
de concurrentie verstoort of dreigt te 
verstoren, onverenigbaar met de interne 
markt. Een belangrijk onderdeel bij een 
staatssteunzaak is het vaststellen of een 
voordeel selectief wordt verleend (aan 
één enkele belastingplichtige of aan een 
bepaalde groep belastingplichtigen).
Hoewel rulings aan individuele bedrijven 
worden uitgegeven, behelzen ze niet per 
definitie onrechtmatige staatssteun.  
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Dit kan echter wel het geval zijn wanneer in 
de afgegeven ruling wordt afgeweken van 
het gangbare algemene belastingstelsel 
door middel van een verlaging van de 
belasting die anders wel verschuldigd 
zou zijn. Het Gerecht moest beslissen of 
het bij de betwiste rulings ging om een 
afwijking van het normale Nederlandse 
en Luxemburgse belastingstelsel, en of 
de geschatte verrekenprijzen correct zijn 
vastgesteld.

Uitspraak van het Gerecht
Het Gerecht gaf ten principale aan dat een 
in een ruling vastgelegde transactie die op 
onzakelijke voorwaarden tot stand komt kan 
resulteren in onrechtmatige staatssteun 
indien deze een meer gunstige behandeling 
tot gevolg heeft dan een onderneming die 
marktconforme transacties aangaat onder 
toepassing van het reguliere Nederlandse 
vennootschapsbelastingstelsel. Daarom 
besliste het Gerecht dat de EC het 
Europese zakelijkheidsbeginsel mag 
toepassen om te onderzoeken of de in de 
ruling overeengekomen verrekenprijzen 
vergelijkbaar zijn met prijzen die zouden zijn 
overeengekomen tussen niet-verbonden 
ondernemingen. Feit is dat de EC bij het 
vaststellen of de ruling afwijkt van het 
reguliere stelsel geen rekening kan houden 
met de feiten en omstandigheden die niet 
kenbaar waren ten tijde van het toekennen 
van de ruling, zoals overeenkomsten tussen 
andere partijen die dateren van latere 
datum dan de ruling.

Hoewel de EC de bevoegdheid heeft om het 
zakelijkheidsbeginsel toe te passen, slaagde 
ze er in de Nederlandse kwestie niet in om 
te bewijzen dat de verrekenprijsmethode 
die werd gehanteerd voor het bepalen van 
de juiste verrekenprijs (de TNMM) onjuist 
was. De EC had zich op het standpunt 
gesteld dat het gebruik van de comparable 
uncontrolled price (CUP) methode de 
aangewezen methode zou zijn geweest, 
maar heeft onvoldoende bewijs geleverd dat 
dit tot een voordeel heeft geleid. Daarom 
heeft de toepassing van de TNMM als 
verrekenprijsmethode op zich geen onwettig 
verleende staatssteun tot gevolg gehad. De 
EC stelde tevens dat, zelfs als de TNMM de 
juiste methode zou zijn geweest, het bedrag 
van de verrekenprijs dan nog onjuist zou 
zijn bepaald. Het Gerecht verwierp echter 
ook dit argument, bij gebrek aan bewijs. 
Ten aanzien van het bedrag van de royalty 
bepaalde het Gerecht dat de EC er niet 
in is geslaagd aan te tonen dat dit bedrag 
aanleiding heeft gegeven tot een verboden 
voordeel. 

In de Luxemburgse zaak was het Gerecht 
het eens met de EC dat de ruling onwettige 
staatssteun betrof, omdat de TNNM onjuist 
was toegepast. Volgens het Gerecht had het 
volledige vermogen van de belastingplichtige 
in acht moeten worden genomen en 
had een uniform tarief moeten worden 
toegepast op alle kapitaalelementen.

Commentaar
Andere staatssteunzaken over transfer 
pricing rulings zijn nog in behandeling (bij 
het Gerecht of de EC). Naar verwachting 
zal de belastingplichtige, de EU-lidstaat of 
de EC tegen de uitspraak van het Gerecht 
in beroep gaan bij het Hof van Justitie. 
Vooralsnog is ons dat niet bekend. Als 
zodanig is de discussie over staatssteun ten 
aanzien van rulings en verrekenprijzen dus 
zeker nog niet ten einde.

mr. dr. J.J.A.M. Korving
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl
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Volgorde van verrekening van aftrekposten kan strijdig zijn met het EU-
recht. Een Belgische regeling ligt op dit punt onder vuur.
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De Belgische aftrek voor definitief belaste 
inkomsten (dbi-aftrek) is al diverse keren 
door het Hof van Justitie beoordeeld op 
zijn verenigbaarheid met het EU-recht. 
Ook recentelijk is een zaak doorverwezen 
naar het Hof. De Advocaat-General (AG) 
concludeerde eerder dat de dbi-aftrek in 
combinatie met de zogenoemde notionele 
interestaftrek in strijd is met de bepalingen 
van de Moeder-dochterrichtlijn. De 
notionele interestaftrek is een vermindering 
van de winst; deze aftrek wordt kort gezegd 
berekend als een percentage van het eigen 
vermogen. 

Achtergrond van de Belgische 
wetgeving
De Europese Moeder-dochterrichtlijn 
bepaalt dat lidstaten ontvangen dividenden 
in kwalificerende verhoudingen moeten 
vrijstellen van vennootschapsbelasting 
of een verrekeningssysteem moeten 
toepassen waarbij de buitenlandse belasting 
wordt verrekend met de binnenlandse 
belasting. België heeft de richtlijn 
geïmplementeerd door middel van de 
dbi-aftrek. De dbi-aftrek houdt kort gezegd 
het volgende in: ontvangen dividenden 
worden eerst in de winstgrondslag van 
de ontvangende Belgische vennootschap 
opgenomen en vervolgens, nadat bepaalde 
belastingvrije elementen uit de grondslag 
zijn geëlimineerd, voor 95% weer in aftrek 
gebracht. In essentie voldoet België hiermee 
aan zijn implementatieverplichting van de 
richtlijn.

Eerder werkte deze Belgische regeling 
zodanig uit dat de ontvangen dividenden 
in de grondslag werden opgenomen, 
waarna eerst eventueel aanwezige verliezen 
uit eerdere jaren werden verrekend, 
alvorens over te gaan tot de aftrek 
van 95% van de resterende grondslag. 
Hierdoor werd volgens het HvJ niet voldaan 

aan de voorwaarden van de Moeder-
dochterrichtlijn, omdat niet 95% van het 
volledige bedrag aan ontvangen dividend 
werd vrijgesteld. Als gevolg van dat arrest 
wijzigde België de volgorde van het in 
aanmerking nemen van de aftrekposten, 
waaronder ook de nu aan de orde zijnde 
notionele interestaftrek.

Brussels Securities
De in België gevestigde vennootschap 
Brussels Securities ontving dividenden van 
dochtervennootschappen uit verschillende 
EU-lidstaten. Op deze dividenden werd 
de dbi-aftrek toegepast. Ook paste 
Brussels Securities de vermogensaftrek 
toe. Voor zover deze aftrek niet kon 
worden gebruikt in het jaar waarop deze 
betrekking had, kan deze maximaal zeven 
jaren worden voortgewenteld. In casu was 
van voortwenteling sprake. Daarnaast 
beschikte de vennootschap over onbeperkt 
voorwaarts verrekenbare verliezen.
De Belgische wetgeving schrijft de volgorde 
van de verschillende fiscale aftrekposten 
voor die in acht moet worden genomen bij 
de bepaling van het belastbare inkomen. 
Volgens de Belgische wetgeving moet eerst 
de dbi-aftrek worden toegepast, gevolgd 
door de notionele interestaftrek en ten 
slotte door de verrekenbare verliezen. 
Brussels Securities draaide echter de 
volgorde om door eerst de notionele 
interestaftrek in aanmerking te nemen, 
gevolgd door de dbi-aftrek. De reden 
hiervoor was dat anders een deel van 
de notionele interestaftrek zou kunnen 
verdampen. Het gevolg was daardoor wel 
dat een lager bedrag aan dbi-aftrek werd 
genoten. Tijdens een boekenonderzoek van 
de Belgische fiscale autoriteiten werd de 
verkeerd toegepaste volgorde ontdekt. De 
Belgische autoriteiten weigerden vervolgens 
de gehanteerde aanpak.

Omdat de niet-gebruikte notionele 
interestaftrek maar zeven jaar kan worden 
voortgewenteld en de ongebruikte dbi-
aftrek onbeperkt voorwaarts verrekenbaar 
is, twijfelde ook de Brusselse rechtbank 
aan de verenigbaarheid van de verplichte 
volgorde met het EU-recht. Het risico 
op verdamping van de NID was ook 
reëel, omdat Brussels Securities al 
jaren in een verliespositie verkeerde 
waardoor voorwaartse verrekening van 
de notionele interestaftrek gevaar liep. 
Door de aanpassing van de volgorde, 
waardoor de ontvangen dividenden de 
belastinggrondslag eerst verhoogden, 
kon de genoemde aftrek vervolgens 
worden geëffectueerd en kon verdamping 
worden voorkomen. Het weigeren van 
deze gewenste volgorde leidde er volgens 
de vennootschap effectief toe dat de 
ontvangen dividenden feitelijk werden 
belast.

Conclusie van de AG
Ten aanzien van de principiële vraag of 
de Belgische regeling van de dbi-aftrek 
in overeenstemming is met de Moeder-
dochterrichtlijn antwoordde de AG 
bevestigend. Hij stelde vast dat de dbi-aftrek 
als vrijstellingsregime kwalificeerde onder 
de richtlijn en niet als verrekensysteem. 
Het systeem van de dbi-aftrek was als 
zodanig ook in lijn met het EU-recht, zolang 
de doelstelling van de richtlijn (i.e. de 
voorkoming van dubbele belasting) maar 
wordt bereikt. Dat is het geval voor zover 
ontvangen dividenden ook daadwerkelijk 
onbelast zijn. De methodiek dat de 
ontvangen dividenden eerst in de grondslag 
worden opgenomen en vervolgens voor 
95% daarvan worden afgetrokken doet daar 
in essentie niet aan af. De methodiek mag 
er echter niet toe leiden dat de Belgische 
vennootschap economisch minder voordelig 
wordt behandeld dan onder toepassing van 
een meer recht-toe-recht-aan vrijstelling, 
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waarbij de ontvangen dividenden al direct 
uit de grondslag worden geëlimineerd, 
zoals onder toepassing van de Nederlandse 
deelnemingsvrijstelling.

Hoewel de dbi-aftrek volgens de AG in 
essentie in lijn is met de verplichtingen die 
voortvloeien uit de Moeder-dochterrichtlijn 
concludeerde hij vervolgens dat de 
dbi-aftrek in combinatie met andere 
aftrekposten kon resulteren in een minder 
voordelige behandeling van de Belgische 
vennootschap. Een van die situaties was 
het onderhavige feitencomplex, waarbij de 
notionele interestaftrek na zeven jaar kon 
verdampen, juist omdat de dbi-aftrek eerst 
in aanmerking moet worden genomen. De 
AG vergeleek de onderhavige situatie met 
die van een zuivere deelnemingsvrijstelling 
en concludeerde dat de Belgische regeling 
uiteindelijk in een hogere belastingdruk voor 
Brussels Securities resulteerde. Als gevolg 
daarvan concludeerde hij dat de verdamping 
van ongebruikte notionele interestaftrek 
resulteert in een indirecte heffing over 
ontvangen dividenden, wat in strijd is met 
de bepalingen en doelstellingen van de 
Moeder-dochterrichtlijn.

Kanttekeningen
De conclusie van de AG is vooral 
wetenschappelijk relevant. En voor sommige 
nog openstaande jaren. Naar huidig 
Belgisch recht is het namelijk niet langer 
mogelijk om de niet-gebruikte interestaftrek 
voor zeven jaren voort te wentelen. Toch 
gaat het bereik van een arrest in lijn met 
onderhavige conclusie verder. België heeft 
namelijk recentelijk een beperking van de 
dbi-aftrek geïntroduceerd in het geval van 
fiscaal geruisloze herstructureringen. Als 
moet worden aangenomen dat het verloren 
gaan van de dbi-aftrek leidt tot een indirecte 
heffing over de dividenden die in strijd 
is met de Moeder-dochterrichtlijn, is de 
nieuwe regeling wellicht ook in strijd met de 
Moeder-dochterrichtlijn.
Men zou zich bijna gaan afvragen of België 
de dbi-aftrek niet beter kan vervangen door 
een zuivere vrijstelling zoals de Nederlandse 
deelnemingsvrijstelling teneinde nog meer 
procedures in de toekomst te voorkomen.

mr. dr. J.J.A.M. Korving
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl
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Recent heeft de Hoge Raad in een 
tweetal arresten het begrip ’economische 
verwevenheid’ verduidelijkt, een van de 
voorwaarden om te kunnen kwalificeren als 
fiscale eenheid voor de btw. In beide zaken 
staat ter discussie of een onderwijsstichting 
en een door haar opgerichte bv een fiscale 
eenheid btw vormen, en in het bijzonder 
of beide voldoende economisch verweven 
zijn. De Hoge Raad komt in beide gevallen 
tot de slotsom dat dit het geval is. Met deze 
arresten is de praktijk geholpen.

Fiscale eenheid voor de btw
Ondernemers die in financieel, 
organisatorisch en economisch opzicht 
zodanig met elkaar zijn verweven dat zij 
een eenheid vormen, kunnen voor de btw 
als één ondernemer worden aangemerkt. 
Van verwevenheid in economisch opzicht is 
sprake als de activiteiten van de betrokken 
lichamen in hoofdzaak strekken tot 
verwezenlijking van eenzelfde economisch 
doel (bijvoorbeeld de bediening van een 
gemeenschappelijke klantenkring), of als 
de activiteiten van de ene vennootschap 
in hoofdzaak ten behoeve van de andere 
vennootschap worden uitgeoefend. Met in 
hoofdzaak wordt meer dan 50% bedoeld. 
Een voordeel van het aangaan van een 

Wanneer is sprake van economische verwevenheid, een voorwaarde voor een 
fiscale eenheid in de btw? De Hoge Raad schept meer duidelijkheid.

Economische verwevenheid en btw 
fiscale eenheid

fiscale eenheid is dat op die manier 
geen btw berekend hoeft te worden op 
onderlinge prestaties. Dat is voordelig voor 
bijvoorbeeld een onderwijsstichting die in 
principe geen aftrekrecht heeft. Een fiscale 
eenheid tussen een onderwijsstichting 
en een door haar opgerichte bv voorkomt 
dan niet-aftrekbare btw over de inzet van 
het personeel dat in dienst is bij de bv. 
In de praktijk zijn een gunstigere cao en 
minder verplichtingen op het gebied van 
Europese aanbestedingen de reden voor 
de keuze voor het niet in dienst nemen 
van het (schoonmaak-, onderwijzend en 
onderwijsondersteunend) personeel door 
de onderwijsstichting en voor de oprichting 
van een aparte bv. De Belastingdienst 
beoordeelt doorgaans strikt of aan met 
name deze verwevenheidseis is voldaan 
en zet daarbij in sommige gevallen in op 
misbruik van recht. Deze aanpak heeft 
aanleiding gegeven tot de onderstaande 
procedures.

Onderwijsstichting en schoonmaak-bv
De belanghebbende in de eerste procedure 
verricht tegen vergoeding uitsluitend 
schoonmaakwerkzaamheden ten 
behoeve van een onderwijsstichting. De 
onderwijsstichting is enig aandeelhouder en 
enig bestuurder van het schoonmaakbedrijf. 
Het schoonmaakbedrijf en de 
onderwijsstichting zijn van mening dat zij 
een fiscale eenheid vormen voor de btw. 

De Staatssecretaris van Financiën 
stelt in cassatie dat geen economische 
verwevenheid kan bestaan tussen een 
ondernemer die vrijwel uitsluitend 
niet-economische activiteiten verricht 
(i.e. de onderwijsstichting) en een 
ondernemer die (nagenoeg) uitsluitend 
presteert ten behoeve van de niet-
economische activiteiten van de 
eerstgenoemde ondernemer. Er is dan 
geen sprake van een fiscale eenheid 
tussen het schoonmaakbedrijf en de 
onderwijsstichting. 

De Hoge Raad oordeelt echter dat ook 
prestaties die een ondernemer jegens 
een andere ondernemer verricht en die 
dienstbaar zijn aan niet-economische 
activiteiten van laatstbedoelde ondernemer, 
in aanmerking moeten worden genomen 
bij de beoordeling of tussen die beide 
ondernemers economische verwevenheid 
bestaat. In deze zaak is dan ook sprake van 
economische verwevenheid.
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maar of de onderlinge economische 
verbanden niet verwaarloosbaar zijn. 
De Hoge Raad oordeelt dat nu de bv 
27,2% van haar omzet behaalt met 
prestaties aan belanghebbende, deze 
onderlinge economische betrekkingen 
niet te verwaarlozen zijn. Dat de bv ook 
aan anderen levert, is hierbij niet van 
belang. Ook in deze zaak is dus sprake van 
economische verwevenheid. 

Gevolgen voor de praktijk
Met deze twee arresten heeft de Hoge 
Raad bevestigd dat het toepassingsbereik 
van economische verwevenheid ruim moet 
worden uitgelegd. Bij de beoordeling of 
sprake is van economische verwevenheid is 
niet van belang of de prestaties dienstbaar 
zijn aan economische of niet-economische 
activiteiten. Daarnaast is verduidelijkt 
dat het zogenoemde ‘onderling-niet-
verwaarloosbaar-criterium’ kan worden 
toegepast in alle gevallen waarin twee 
ondernemers financieel en organisatorisch 
nauw zijn verweven. 
Door deze uitspraken zal sneller worden 
voldaan aan het criterium van economische 
verwevenheid. Hierdoor wordt het 
kwalificeren als fiscale eenheid in de btw 
vergemakkelijkt. Dit is in de praktijk met 
name van belang voor ondernemers 
met een beperkt recht op aftrek, die een 
soortgelijk model hebben geïmplementeerd 
of willen implementeren zoals in 
bovenstaande zaken. 

Onderwijsstichting en detacherings-bv
In de tweede procedure is sprake van een 
soortgelijke situatie. Belanghebbende is 
een stichting die primair onderwijs verzorgt. 
De onderwijsstichting houdt 70% van de 
aandelen in een bv die onderwijzend en 
ondersteunend personeel in dienst heeft. 
De BV stelt dit personeel tegen vergoeding 
ter beschikking aan, onder andere, de 
stichting. De onderwijsstichting en de bv 
hebben verzocht hen tezamen als fiscale 
eenheid aan te merken. 
De bv heeft 27,2% van haar omzet 
behaald met het ter beschikking stellen 
van personeel aan de stichting. De 
overige omzet heeft zij behaald met de 
terbeschikkingstelling aan anderen. Naar 
het oordeel van het hof kan daarom 
niet worden gezegd dat de activiteiten 
van de bv in hoofdzaak ten behoeve van 
belanghebbende worden uitgeoefend. 
Volgens het hof is dan ook geen sprake van 
economische verwevenheid.
De Hoge Raad daarentegen concludeert 
anders. In een eerder arrest heeft de Hoge 
Raad bepaald dat indien ondernemers 
financieel en organisatorisch verweven zijn, 
economische verwevenheid kan worden 
aangenomen indien tussen de ondernemers 
onderling ‘niet-verwaarloosbare 
economische betrekkingen’ bestaan. Dit 
criterium moet volgens de Hoge Raad ook 
in dit geval worden toegepast. Volgens 
de Hoge Raad moet hier dan ook niet 
worden beoordeeld of de activiteiten 
van de bv in hoofdzaak ten behoeve van 
belanghebbende worden uitgeoefend, 

Mr. drs. J. Gruson
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Als goederen uit een douane-entrepot worden 
gestolen, ontstaat een btw-schuld wegens invoer. 
In een recente procedure wordt nader op deze 
problematiek ingegaan.

Geen recht op aftrek van 
btw voor gestolen nikkel
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Diefstal partij nikkel
De exploitant van een douane-entrepot in 
Nederland heeft in opdracht van een derde 
een partij nikkel opgeslagen. De partij nikkel 
is eind 2012 gestolen en de entrepothouder 
doet hiervan aangifte en stelt de 
Belastingdienst/Douane op de hoogte. Naar 
aanleiding van de diefstal is aan hem op 1 
mei 2013 een uitnodiging tot betaling (utb) 
van invoer-btw uitgereikt. De partij nikkel 
is onttrokken aan het douaneregime en 
het voor de btw belangrijke belastbare feit 
van invoer heeft plaatsgevonden. Naast 
de btw waren overigens geen douane-
invoerrechten verschuldigd. In geschil in 
deze procedure is of de entrepothouder de 
btw weer in aftrek mag brengen.

Het gerechtshof heeft geoordeeld dat de 
diefstal, en daarmee de onttrekking aan 
het douanetoezicht, plaatsvond in het 
vierde kwartaal 2012 en in januari 2013 
feitelijk door de entrepothouder werd 
geconstateerd. Het staat dan vast dat 
de invoer-btw (uiterlijk) in januari 2013 
verschuldigd is geworden. Dat is dan ook 
het tijdstip waarop de (eventueel) aftrekbare 
belasting verschuldigd wordt. De op 1 
mei 2013 uitgereikte utb doet volgens 
het gerechtshof geen nieuw tijdstip van 
verschuldigdheid van invoer-btw ontstaan. 
De inspecteur heeft het verzoek om 
teruggaaf over de maand mei 2013 daarom 
terecht afgewezen, aangezien het recht op 
teruggaaf niet in dit tijdvak is ontstaan.

Op welke wijze en van wie
In principe wordt de invoer-btw geheven van 
de belastingplichtige die de invoer van de 
goederen regelt. Op grond van de regels in 
de omzetbelasting kan de invoer-btw echter 
worden geheven van degene voor wie de 
goederen zijn bestemd. De heffing van de 
btw kan worden verlegd van de invoerder 
naar de bestemmeling van de goederen. 
Deze bestemmeling kan de verlegde 

verschuldigde btw in dezelfde btw-aangifte 
weer in aftrek brengen. Bij de invoer van 
het halffabricaat nikkel is deze verlegging 
zelfs verplicht. De Advocaat-Generaal in 
deze procedure stelt echter vast dat de 
entrepothouder niet degene is waarvoor 
de goederen ten tijde van de onttrekking 
waren bestemd, waardoor de utb nooit aan 
hem had kunnen worden uitgereikt. Deze 
had moeten worden uitgereikt aan degene 
voor wie de partij nikkel was bestemd. De 
entrepothouder heeft zich eerder in de 
procedure echter neergelegd bij het oordeel 
van de rechtbank dat de betreffende utb 
terecht was opgelegd. Als gevolg hiervan 
is in cassatie zodoende enkel nog het 
aftrekrecht van de entrepothouder in het 
geding. Volgens de Advocaat-Generaal is 
de entrepothouder dan ook ten onrechte 
uitgenodigd om de btw te voldoen en heeft 
zij geen recht op aftrek van de btw. 

In welk tijdvak
Omdat de Hoge Raad hier mogelijk anders 
tegen aankijkt, behandelt de Advocaat-
Generaal het tijdstip waarop de btw in 
aftrek moet worden gebracht. Hoewel de 
btw-schuld reeds eerder is ontstaan, meent 
hij dat het recht op aftrek pas kan worden 
uitgeoefend als de belastingplichtige 
over een document beschikt waaruit de 
verschuldigdheid van de belasting blijkt. 
Dit moet volgens hem een utb zijn. Hij is 
het daarom ook niet eens met het oordeel 
van het hof dat het feit dat de depothouder 
in het verkeerde tijdvak aanspraak 
maakt op aftrek, getuigt van een onjuiste 
rechtsopvatting.

Recht op aftrek
Ten slotte concludeert de Advocaat-
Generaal dat de entrepothouder die in 
opdracht van een derde goederen opslaat 
geen recht op aftrek heeft. De waarde van 

de opgeslagen goederen is immers niet 
begrepen in de prijs die deze voor zijn 
dienstverlening in rekening brengt.

Gevolgen voor de praktijk
Het probleem voor entrepothouders is dat 
zij de risicoaansprakelijkheid aanvaarden 
voor de verschuldigde invoer-btw, terwijl 
zij niet de bestemmeling zijn van de 
goederen. Dit heeft als resultaat dat zij 
geen recht op aftrek van btw hebben. Dit 
probleem kan zich voordoen bij diefstal 
vanuit een douane-entrepot, zoals in deze 
procedure, maar ook bij het niet zuiveren 
van de regeling douanevervoer. De regeling 
douanevervoer eindigt dan als de goederen 
samen met het voor vervoer van die 
goederen afgegeven begeleidingsdocument 
(het zogenaamde T1-document) zijn 
aangebracht en de aangever van zijn 
verplichtingen is ontslagen. 

Nu in dit geval de goederen zijn 
ontvreemd en als gevolg daarvan in het 
economische verkeer van de Unie terecht 
zijn gekomen, lijkt de aftrekbeperking bij 
de entrepothouder een logisch gevolg. 
De kans bestaat immers dat de goederen 
worden geconsumeerd zonder dat hierover 
btw is geheven. Om dit te voorkomen is 
nageheven bij de entrepothouder en wordt 
de teruggaaf geweigerd. 

Het is op grond van deze procedure 
wel verstandig niet zomaar het verweer 
tegen een opgelegde utb te staken. De 
entrepothouder is in dit geval namelijk 
geconfronteerd met niet-aftrekbare btw die 
hij in beginsel nooit verschuldigd is geweest. 
Het is aan de Hoge Raad om hier een 
eindoordeel over te vellen.
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INKOMSTENBELASTING 
T-biljet of verzoek om ambtshalve 
vermindering indienen 
Een T-biljet, waarmee om teruggaaf 
van inkomstenbelasting kan worden 
verzocht, kan tot vijf jaar na afloop van het 
kalenderjaar worden ingediend. Hierbij 
geldt een teruggaafdrempel van € 14. Tot en 
met 31 december 2019 kunt u dus alsnog 
om een teruggaaf verzoeken over het jaar 
2014. Indien over het jaar 2014 reeds een 
aanslag inkomstenbelasting is opgelegd, 
maar u achteraf van mening bent dat deze 
te hoog is vastgesteld, kunt u eveneens 
tot en met 31 december 2019 een verzoek 
om ambtshalve vermindering indienen. De 
inspecteur gaat in dat geval na of de aanslag 
inderdaad onjuist is vastgesteld en verleent 
een teruggaaf indien u er redelijkerwijs voor 
in aanmerking komt. Nieuwe rechtspraak 
vormt echter geen aanleiding voor zo’n 
teruggaaf. 

Ga na of uw voorlopige teruggaaf 
inkomstenbelasting 2019 correct is
Indien u dit jaar een voorlopige teruggaaf 
inkomstenbelasting ontvangt, wordt 
deze volgend jaar in principe ongewijzigd 
voortgezet. U hoeft dus niet elk jaar een 
nieuw verzoek in te dienen. Als u wilt dat de 
hoogte van de voorlopige teruggaaf wordt 
aangepast, moet u een wijzigingsverzoek 
indienen bij de Belastingdienst. Geef 
eventuele wijzigingen tijdig door. Indien de 
voorlopige teruggaaf te hoog is vastgesteld 
wordt namelijk belastingrente (4%) in 
rekening gebracht als de definitieve aanslag 
met een bij te betalen bedrag later dan 
zes maanden na afloop van het jaar wordt 
vastgesteld. Vergoeding van belastingrente 
bij een teruggaaf vindt daarentegen alleen 
nog plaats als de Belastingdienst te lang 
doet over het vaststellen van een aanslag. 

Investeringen: spreiden of 
concentreren?
Voor ondernemers die van plan zijn om 
op korte termijn te investeren, is het zinvol 
om na te gaan of ze die investeringen 
allemaal nog dit jaar moeten doen, of dat 
ze die beter kunnen spreiden over dit jaar 
en volgend jaar. Bij een investeringsniveau 
tussen € 2.300 en € 57.321 geldt in 2019 
een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van 
28%. Bij laatstgenoemd investeringsbedrag 
bereikt de aftrek het maximum van  
€ 16.051. Vervolgens neemt vanaf een 
investeringsniveau van € 106.150 de 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek af 
met 7,56% van het verschil tussen het 
geïnvesteerde bedrag en  
€ 106.150. Als gevolg hiervan bestaat bij een 
investeringsniveau van € 318.449  
geen aanspraak meer op 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een 
goede spreiding van investeringen kan u dus 
fiscaal voordeel opleveren.

Aflossen eigenwoningschuld
Tot 2019 kreeg u een forfaitaire 
aftrekpost die even hoog was als 
het eigenwoningforfait, indien u uw 
eigenwoningschuld geheel of nagenoeg 
geheel had afgelost. Per saldo was 
u over uw eigen woning dan geen 
inkomstenbelasting verschuldigd. Deze 
zogenoemde Hillen-aftrek wordt vanaf 
2019 echter jaarlijks met 3,33% afgebouwd. 
Belastingplichtigen met een eigen woning 
maar zonder eigenwoningschuld worden 
de komende jaren dus in toenemende 
mate met heffing in box 1 geconfronteerd. 
Ook eigenwoningbezitters met een 
eigenwoningschuld worden echter getroffen. 

Het maximale tarief waartegen renten 
en kosten van eigenwoningschulden in 
aanmerking worden genomen, daalt de 
komende jaren namelijk tot circa 37% 
(in 2023). Indien u overweegt om uw 
eigenwoningschuld af te lossen is het 
derhalve van groot belang om alle fiscale 
voor- en nadelen goed af te wegen. Naast de 
hierboven genoemde factoren dient ook de 
invloed van een eventuele aflossing op de 
verschuldigde rendementsheffing in box 3 in 
ogenschouw te worden genomen, alsmede 
de toepassing van de bijleenregeling bij 
aankoop van een nieuwe woning. Gezien 
de enorme complexiteit van deze materie, 
is het raadplegen van een deskundige 
adviseur geen overbodige luxe.

Vooruitbetaalde rente in verband met 
de eigen woning
Als uw box 1-inkomen in 2020 naar 
verwachting lager zal zijn dan dit jaar, kan 
het vanuit fiscaal oogpunt voordelig zijn om 
hypotheekrente op uw eigenwoningschuld 
vooruit te betalen. Een extra argument 
hiervoor is dat het maximale tarief 
waartegen eigenwoningrente in aftrek 
kan worden gebracht de komende 
jaren fors afneemt. In 2019 bedraagt dit 
maximumtarief nog 49%, terwijl dat in 2020 
nog maar 46% is. Vooruitbetaalde rente 
mag echter niet onbeperkt in aanmerking 
worden genomen. Slechts vooruitbetaalde 
rente over een tijdvak dat uiterlijk op 30 juni 
2020 eindigt, is nog in 2019 aftrekbaar

EINDEJAARSTIPS
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Schulden dga aan bv
Om uitstel van belastingheffing 
te bewerkstelligen kan de 
aanmerkelijkbelanghouder door middel 
van leningen liquide middelen onttrekken 
aan de vennootschap. De wetgever wil 
deze praktijk echter aan banden leggen en 
komt met een regeling waarin bovenmatige 
schulden bij de eigen vennootschap als 
regulier voordeel in box 2 worden belast. 
Het drempelbedrag van € 500.000 mag 
worden verhoogd met schulden bij de bv 
ten behoeve van de financiering van de 
eigen woning. Als het totaalbedrag van de 
schulden de drempel overschrijdt, wordt het 
surplus vanaf 1 januari 2022 aangemerkt 
als box 2-inkomen. Om te voorkomen dat 
u met de maatregel wordt geconfronteerd, 
zou u kunnen overwegen om eventuele 
excessieve schulden nu reeds af te bouwen 
door middel van aflossing uit eigen middelen 
of het doen van een dividenduitkering. 
Wanneer u nog dit jaar dividend uitkeert, 
is hierover 25% inkomstenbelasting 
verschuldigd in box 2. Per 1 januari 2020 
stijgt het box 2-tarief naar 26,25%. 

Belastingschulden in box 3
Openstaande belastingschulden kunt u het 
beste zo veel mogelijk nog dit jaar betalen. 
Deze schulden komen namelijk niet in 
mindering op de rendementsgrondslag 
van box 3 per 1 januari 2020. Alleen 
voor erfbelastingschulden geldt een 
uitzondering. Door de belasting nog dit jaar 
te betalen, heeft u op 1 januari 2020 een 
kleiner vermogen, zodat u minder belasting 
in box 3 betaalt. Wanneer u uiterlijk 8 weken 
voor het einde van het kalenderjaar een 
verzoek om vaststelling of wijziging van 
een voorlopige aanslag doet, of uiterlijk 13 
weken voor het einde van het kalenderjaar 
een aangifte inkomstenbelasting indient, 
maar u de aanslag niet tijdig ontvangt, mag 
u de verschuldigde inkomstenbelasting 
toch als schuld in mindering brengen op 

de rendementsgrondslag van box 3 per 1 
januari 2021.

Aftrekbare giften
Particulieren hebben recht op een 
aftrekpost ter zake van giften aan 
algemeen nut beogende instellingen. Er 
geldt een drempelbedrag van 1% van het 
verzamelinkomen vóór toepassing van 
de persoonsgebonden aftrek, met een 
minimum van € 60. Bovendien mag de 
aftrek niet méér bedragen dan 10% van het 
verzamelinkomen vóór toepassing van de 
persoonsgebonden aftrek. Deze drempels 
gelden niet voor periodieke giften. Daarvan 
is sprake als u zich verplicht om gedurende 
een periode van ten minste vijf jaren jaarlijks 
een even grote schenking te doen ten 
behoeve van een kwalificerende instelling. 
Deze verplichting kan zowel bij notariële als 
bij onderhandse akte worden aangegaan. 
Ter stimulering van de fondsenwerving 
door culturele instellingen mogen giften 
aan dergelijke instellingen voor toepassing 
van de giftenaftrek worden verhoogd met 
een factor 1,25. De verhoging bedraagt 
maximaal € 1.250. Het plafond van de 
giftenaftrek in de inkomstenbelasting wordt 
met eenzelfde bedrag verhoogd.

Middeling
Indien uw box 1-inkomen over een 
reeks van drie aaneengesloten jaren van 
jaar tot jaar sterk verschilt, kunt u een 
middelingsverzoek indienen. U moet dit 
verzoek doen binnen 36 maanden nadat 
de aanslagen over de desbetreffende 
jaren onherroepelijk zijn geworden. De 
verschuldigde inkomstenbelasting wordt 
dan herrekend over uw gemiddelde 
inkomen in die jaren, zodat u minder last 
hebt van het progressieve tarief in box 1. 
Een teruggaaf is alleen aan de orde voor 
zover het verschil tussen de geheven en 
de herrekende belasting meer dan € 545 
bedraagt.

ERVEN EN SCHENKEN
Vrijstellingen schenkbelasting
Ouders kunnen jaarlijks binnen bepaalde 
grenzen schenkingen doen aan hun 
kinderen zonder schenkbelasting 
verschuldigd te zijn. Per kind kan in 2019  
€ 5.428 onbelast worden geschonken.
Indien het kind tussen de 18 en 40 jaar oud 
is, mag in 2019 eenmalig een bedrag van  
€ 26.040 onbelast worden geschonken, 
mits op deze vrijstelling in de aangifte een 
beroep wordt gedaan. Indien de schenking 
is bestemd voor de betaling van een 
kostbare studie van uw kind, bedraagt de 
eenmalig verhoogde vrijstelling in 2019  
€ 54.246. De eenmalig verhoogde vrijstelling 
voor schenkingen in verband met de eigen 
woning bedraagt in 2019 € 102.010. Voor 
toepassing van de twee laatstgenoemde 
vrijstellingen moet wel aan diverse 
voorwaarden worden voldaan. Voor overige 
verkrijgingen geldt in 2019 een vrijstelling 
van € 2.173.
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VENNOOTSCHAPSBELASTING
Vraag tijdig een juiste voorlopige 
aanslag aan 
Verwacht u over een (boek)jaar dat aanvangt 
in 2019 een aanslag vennootschapsbelasting 
met een te betalen bedrag en wilt u 
belastingrente voorkomen, vraag dan vóór 
de eerste dag van de vijfde maand na afloop 
van het boekjaar een (herziene) voorlopige 
aanslag aan. Of dien vóór de eerste dag van 
de zesde maand na afloop van dat boekjaar 
de aangifte vennootschapsbelasting in. Voor 
boekjaren die zijn aangevangen vóór 2019 
ligt die deadline op de eerste dag van de 
vierde maand na het einde van dat jaar. Het 
rentepercentage voor te betalen aanslagen 
VPB bedraagt momenteel 8%. Vergoeding 
van belastingrente is het alleen aan de orde 
als de inspecteur niet tijdig een teruggaaf 
vaststelt naar aanleiding van een verzoek of 
aangifte.

Giftenaftrek
Het bedrag dat jaarlijks als aftrekbare gift 
kan worden aangemerkt, beloopt maximaal 
50% van de winst met een maximum van 
€ 100.000. Giften aan culturele instellingen 
worden vermenigvuldigd met een factor 1,5. 
De verhoging bedraagt echter maximaal  
€ 2.500. Overigens heeft de staatssecretaris 
van Financiën goedgekeurd dat giften 
door een vennootschap die zijn ingegeven 
door de charitatieve behoefte van de 
aandeelhouder, maar die verder wel voldoen 
aan de voorwaarden voor giftenaftrek, door 
de vennootschap in aanmerking mogen 
worden genomen. 

Voorkoming verliesverdamping
Verliezen die worden geleden vanaf het 
boekjaar 2019 zijn nog slechts zes jaar 
voorwaarts verrekenbaar. Tot en met 2018 
bestond nog een mogelijkheid van negen 
jaar voorwaartse verrekening. Het is van 
belang om na te gaan of uw vennootschap 
dus nog over nog niet-verrekende verliezen 
beschikt die dreigen te verdampen en te 
laten beoordelen welke mogelijkheden er 
zijn om dit te voorkomen.

Voorlopige verliesverrekening
In de vennootschapsbelasting bestaat de 
mogelijkheid om verliezen te verrekenen 
met winst van andere jaren. Voordat 
het verlies over een jaar definitief wordt 
vastgesteld, kan op verzoek gebruik 
worden gemaakt van de voorlopige 
achterwaartse verliesverrekening. Dit levert 
een liquiditeitsvoordeel op. Voorlopige 
verliesverrekening kan plaatsvinden met 
het positieve belastbare bedrag van het 
voorafgaande jaar. De inspecteur houdt bij 
de voorlopige verliesverrekening rekening 
met 80% van het vermoedelijke verlies.
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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 2020 dat op Prinsjesdag dat bij de Tweede Kamer is ingediend. Daarnaast wordt in een aparte 
paragraaf aandacht besteed aan fiscale wetsvoorstellen en beleidsvoornemens die vermoedelijk na 2020 in werking zullen treden. 

II WIJZIGINGEN IN DE 
BELASTINGWETGEVING IN 2020 

INKOMENSBELEID,TARIEVEN EN 
HEFFINGSKORTINGEN
Inkomensbeleid
Met een verwachte economische groei van 
1,8 procent over 2019 en 1,5 procent over 
2020 staat de Nederlandse economie er 
goed voor. Voor het vijfde jaar op rij wordt 
een begrotingsoverschot verwacht. Die 
rooskleurige begroting biedt het kabinet 
de ruimte om voor drie miljard euro 
lastenverlichting te geven.

Tarieven box 1
De lastenverlichting op arbeid wordt 
voornamelijk bereikt door het verlagen 
van de tarieven voor inkomen uit werk en 
woning (box 1). Oorspronkelijk was voorzien 
in een tweeschijvenstelsel per 2021, met een 
basistarief van circa 37% en een toptarief 
van 49,5%. Deze exercitie wordt echter met 
een jaar vervroegd. Het basistarief komt 
in 2020 uit op 37,35% en het toptarief op 
49,5%. Het omslagpunt ligt bij een box 
1-inkomen van € 68.507. In 2021 wordt 
het basistarief verlaagd naar 37,10%. Voor 
AOW-gerechtigden is de facto sprake van 
een drieschijvenstelsel, omdat zij geen AOW-
premie meer verschuldigd zijn. 

Zelfstandigenaftrek
Het kabinet wil het verschil in fiscale 
behandeling tussen zelfstandigen 
en werknemers verkleinen door te 
zelfstandigenaftrek voor ondernemers 
geleidelijk te verlagen tot € 5.000 in 2028. 
Daartoe wordt de zelfstandigenaftrek in de 
periode 2020 tot en met 2027 jaarlijks met  
€ 250 afgebouwd en in 2028 eenmalig met  
€ 280. In 2020 komt de zelfstandigenaftrek 
uit op € 7.030. 

Heffingskortingen Stand 2020 Stand 2019 

Maximum algemene heffingskorting (onder 
AOW-leeftijd) € 2.711 € 2.477

Maximum algemene heffingskorting (boven 
AOW-leeftijd) € 1.413 € 1.268

Afbouwpercentage algemene 
heffingskorting 5,672% 5,147%

Minimale algemene heffingskorting € 0 € 0

Maximum arbeidskorting € 3.819 € 3.399

Afbouwpercentage arbeidskorting 6,00% 6,00%

Minimale arbeidskorting € 0 € 0

Maximum inkomensafhankelijke 
combinatiekorting € 749 € 737

Ouderenkorting € 1.622 € 1.596

Ouderenkorting afbouwpercentage 15% 15%

Alleenstaande ouderenkorting € 436 € 429

Algemene heffingskorting
Door het tweeschijvenstelsel krijgen 
voornamelijk werkenden met 
een middeninkomen een fiscale 
lastenverlichting. Het kabinet wil echter 
dat alle groepen in de samenleving erop 
vooruitgaan.Daarom wordt de maximale 
algemene heffingskorting in 2020 verhoogd 
tot € 2.711. Daar staat een toename van het 
afbouwpercentage naar 5,672% tegenover. 
Als gevolg hiervan bedraagt de algemene 
heffingskorting bij een box 1-inkomen van  
€ 68.507 nihil.
 

Arbeidskorting
Ook het maximum van de arbeidskorting 
wordt extra verhoogd en komt in 2020 uit 
op € 3.819. Het kabinet beoogt hiermee de 
koopkracht voor werkenden te verbeteren. 
Het afbouwpercentage van 6% blijft 
ongewijzigd. Deze afbouw begint bij een 
arbeidsinkomen (winst, loon of resultaat uit 
overige werkzaamheden) van € 34.989.  

Overzicht heffingskortingen
Hieronder is een overzicht gegeven van de 
heffingskortingen in 2019 en 2020.
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INKOMSTENBELASTING OVERIG
Aanpassing tonnageregeling
Tijd- of reischarter
Voor schepen die in tijd- of reischarter 
worden gehouden wordt een plafond 
geïntroduceerd. Dit houdt in dat het 
jaartotaal van de nettodagtonnages van de 
in een jaar in tijd- of reischarter gehouden 
schepen die niet de vlag voeren van een EU/
EER-land, niet meer mag bedragen dan 75% 
van het jaartotaal van de nettodagtonnages 
van alle schepen die bij de desbetreffende 
belastingplichtige voor de tonnageregeling 
in aanmerking komen. Indien in een jaar 
niet wordt voldaan aan het 75%-plafond, 
is met betrekking tot alle door een 
belastingplichtige in tijd- of reischarter 
gehouden schepen die niet de vlag vloeren 
van een EU/EER-land de tonnageregeling in 
dat jaar niet van toepassing.

Vlagvereiste
Het huidige vlagvereiste regelt dat bij elke 
activiteit die onder de tonnageregeling 
wordt belast, sprake moet zijn van een schip 
dat is ingeschreven in het scheepsregister 
van een EU/EER-land. De Europese 
Commissie heeft ingestemd met een 
drietal uitzonderingen op dit vlagvereiste 
in het Nederlandse tonnageregime. Door 
hiervan gebruik te maken kan een reder 
onder het bereik van de tonnageregeling 
vallen, terwijl in zijn vloot geen enkel schip 
de vlag voert van een EU/EER-land. Vanaf 
1 januari 2020 zal echter worden getoetst 
of een belastingplichtige ten minste één 
schip beheert dat de vlag van een EU/
EER-land voert, alvorens deze toestemming 
krijgt om gebruik te maken van één van 
de drie uitzonderingen. Ook personen die 
het volledige beheer van een schip voor 
een ander verrichten moeten aan het 
vlagvereiste voldoen. Voor schepen die 
reeds vóór 1 januari 2020 gebruikmaken 
van een van de uitzonderingen op het 
vlagvereiste, geldt dat voornoemde 

aanpassingen niet van toepassing zijn tot 
en met het eerste boekjaar dat aanvangt, 
geldt dat voornoemde aanpassingen 
met betrekking tot het vlagvereiste niet 
van toepassing zijn tot en met het eerste 
boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 
2029.

Een omzetplafond voor niet-
vervoerswerkzaamheden 
Een derde wijziging beperkt de ruimte om 
winst die is behaald met de exploitatie van 
een schip bestemd voor het vervoer van 
zaken of personen in het internationale 
verkeer over zee, maar is toe te rekenen 
aan niet-vervoerswerkzaamheden, onder 
het bereik van de tonnageregeling te 
brengen. De bruto omzet uit de niet-
vervoerswerkzaamheden mag maximaal 
50% van de totale bruto-omzet bedragen. 
Voor zover dit plafond wordt overschreden, 
dient winstsplitsing plaats te vinden en komt 
de aan de niet-vervoerswerkzaamheden 
toerekenbare winst niet in aanmerking voor 
toepassing van de tonnageregeling.

Voortzetting stimulering emissievrije 
auto’s
Het kabinet continueert de fiscale 
stimulering van emissievrije auto’s maar 
bouwt de korting op de bijtelling wel af in 
de komende jaren. Deze afbouw begint 
per 2020 door de korting op de bijtelling 
wegens privégebruik van de auto van de 
zaak te verlagen van 18%-punt tot 14%-
punt. De bijtelling komt daarmee uit op 7%. 
Daarnaast wordt de catalogusprijs waarover 
de korting op de bijtelling wordt verleend 
(de zogenoemde ‘cap’) in 2020 verlaagd van 
€ 50.000 naar € 45.000. Deze cap wordt 
echter niet gemaximeerd voor auto’s met 
een motor die wordt gevoed met waterstof. 
Voor zonnecelauto’s wordt in 2021 een 
vergelijkbare uitzondering gecreëerd.

Aftrekuitsluiting dwangsommen en 
kosten van strafbeschikkingen
Op dit moment bestaat er verschil in 
fiscale behandeling tussen boeten en 
bestuursrechtelijke dwangsommen. 
Een boete is bedoeld als bestraffing 
en is niet-aftrekbaar van de winst. Een 
bestuursrechtelijke dwangsom functioneert 
primair als drukmiddel en is wel aftrekbaar. 
Het kabinet vindt dit onderscheid niet 
meer gerechtvaardigd, omdat in beide 
gevallen maatschappelijk ongewenst 
gedrag in het spel is. Daarom worden 
bestuursrechtelijke dwangsommen 
eveneens van aftrek uitgesloten. Ook kosten 
van een strafbeschikking zijn niet langer 
aftrekbaar van de winst. De maatregel geldt 
voor dwangsommen die na 31 december 
2019 worden verbeurd c.q. voor kosten van 
strafbeschikkingen die na 31 december 
2019 worden uitgevaardigd. Tevens wordt 
een koppeling met de loonbelasting gelegd 
teneinde te voorkomen dat werkgevers 
dergelijke dwangsommen of kosten 
belastingvrij aan hun werknemers kunnen 
vergoeden.

Afschaffing scholingsaftrek
De persoonsgebonden aftrek voor 
scholingsuitgaven wordt afgeschaft. 
Daarvoor in de plaats komt een 
subsidieregeling (STAP-budget) voor 
natuurlijke personen met een band met 
de Nederlandse arbeidsmarkt. Het kabinet 
beoogt hiermee de administratieve lasten 
voor zowel belastingplichtigen als de 
belastingdienst te verlichten. De fiscale 
aftrek wordt afgeschaft op het moment 
waarop de subsidieregeling in werking 
treedt. Die datum is op dit moment nog 
niet bekend. Naar verwachting zal de 
aftrekpost in 2020 nog blijven bestaan. 
Indien na 31 december 2020 uitgaven 
worden terugbetaald die destijds 
als persoonsgebonden aftrekpost in 
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aanmerking zijn genomen, worden 
de ontvangen bedragen als negatieve 
persoonsgebonden aftrek in box 1 belast.
 
LOONBELASTING
Verruiming werkkostenregeling.
Het kabinet vergroot de vrije ruimte inde 
werkkostenregeling door toepassing van 
een tweeschijvenstelsel. De eerste schijf 
bestaat uit een vrije ruimte ter hoogte van 
1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 
400.000. De tweede schijf wordt berekend 
door 1,2% van het restant van de fiscale 
loonsom te nemen. De twee schijven bij 
elkaar opgeteld vormen het totaal aan 
vrije ruimte. Daarnaast wordt een gerichte 
vrijstelling ingevoerd voor vergoedingen in 
verband met een verklaring omtrent het 
gedrag (VOG) ten behoeve van werknemers, 
zodat deze kosten niet meer ten laste van de 
vrije ruimte komen.

Verlenging termijn aangifte en afdracht
Een werkgever dient momenteel de 
verschuldigde eindheffing met betrekking 
tot de overschrijding van de vrije ruimte 
aan te geven in de aangifte over het 
eerste aangiftetijdvak van het volgende 
kalenderjaar. Het kabinet verlengt deze 
termijn nu tot het tweede aangiftetijdvak, 
zodat werkgevers meer tijd hebben om de 
verschuldigde belasting uit te rekenen.

Waarde producten uit eigen bedrijf
Voor de vraag in hoeverre de vrije ruimte 
is benut, wordt de waarde van producten 
uit eigen bedrijf steeds vastgesteld op 
de waarde in het economische verkeer. 
Daarmee wordt de waardebepaling in lijn 
gebracht met de kortingsregeling voor 
branche-eigen producten.

Indexering vrijwilligersregeling
Vrijwilligers zijn momenteel geen 
loonbelasting en premie volksverzekeringen 
verschuldigd over vergoedingen en 
verstrekking tot een bedrag van maximaal € 
170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar. 
Daarnaast hoeft de vrijwilligersorganisatie 
over de genoemde bedragen evenmin 
premies werknemersverzekeringen te 
betalen. Het kabinet stelt een jaarlijkse 
indexering van deze maximumbedragen 
voor.

S&O-afdrachtvermindering
Het maximale jaarlijkse aantal 
aanvraagmomenten voor een S&O-
verklaring wordt uitgebreid van drie 
naar vier. Tevens wordt het uiterste 
indieningstijdstip van een aanvraag 
verruimd tot een dag voorafgaand aan 
de periode waarop de S&O-verklaring 
betrekking heeft. Een uitzondering geldt 
voor S&O-verklaringen die per 1 januari van 
een kalenderjaar ingaan. Die moeten uiterlijk 
op 20 december van het voorafgaande 
kalenderjaar zijn ingediend. Verder wordt 
een delegatiebepaling toegevoegd op 
basis waarvan bij ministeriële regeling 
kan worden bepaald in welke gevallen 
termijnoverschrijding verschoonbaar is. De 
wetgever denkt daarbij aan verstoringen 
die optreden in het digitale loket met 
betrekking tot de aanvraag van een 
S&O-verklaring, het doorgeven van BSN-
nummers van werknemers die speur- en 
ontwikkelingswerkzaamheden hebben 
verricht en de mededeling van de bestede 
uren en gerealiseerde kosten en uitgaven.

VENNOOTSCHAPSBELASTING
Uitstel en beperking tariefverlaging 
De in het Belastingplan 2019 doorgevoerde 
verlaging van de vennootschapsbelasting 
wordt uitgesteld en deels ook 
teruggedraaid. Het toptarief blijft in 2020 

25%, terwijl de tariefverlaging in 2021 wordt 
beperkt tot 21,7%. De verlaging van het 
tarief in de eerste schijf ondergaat geen 
wijziging. Als gevolg van de aanpassingen 
komt de tariefstructuur er als volgt uit te 
zien:

Terieftabel 2019 2020 2021

Belastbaar 
bedrag tot 
€.200.000

19,0% 16,5% 15,0%

Belastbaar 
bedrag vanaf 
€.200.000 

25,0% 25,0% 21,7%

Uniform vaste inrichtingsbegrip
Met ingang van 2020 wordt een uniforme 
vaste inrichtingsdefinitie opgenomen in 
de Wet op de vennootschapsbelasting. 
In de Wet op de loonbelasting 1964, 
Wet inkomstenbelasting 2001 en 
bronbelastingen worden verwijzingen 
opgenomen naar deze definitie. 
De wettelijke definitie omvat vaste 
inrichtingssituaties die in lijn zijn met het 
2017 OESO-Modelverdrag. 
Het gaat om de volgende situaties:
 • de vrijstelling voor voorbereidende 
en hulpwerkzaamheden is niet van 
toepassing wanneer het geheel van 
activiteiten niet van voorbereidende of 
ondersteunende aard is;

 • een anti-fragmentatieregel op basis 
waarvan activiteiten van gelieerde 
personen relevant zijn voor de bepaling of 
een vaste inrichting bestaat;

 • een anti-splitsingsregel op basis waarvan 
de totale duur van opgesplitste contracten 
in aanmerking wordt genomen voor de 
bepaling van de duur van een project-
vaste inrichting; en

 • een vaste vertegenwoordigersregel onder 
welke, bijvoorbeeld, commissionairs 
worden aangemerkt als vaste inrichtingen.
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Implementatie ATAD2
Per 1 januari 2020 wordt de tweede 
Europese Anti-belastingontwijkingsrichtlijn 
(ATAD 2) in de Nederlandse 
belastingwetgeving geïmplementeerd. 
Het gaat met name om bepalingen 
die zogenoemde hybride mismatches 
beogen te bestrijden. Tevens wordt aan 
belastingplichtigen de verplichting opgelegd 
om gegevens in hun administratie op 
te nemen waaruit blijkt of de regeling al 
dan niet van toepassing is. Niet-naleving 
van die documentatieverplichting kan tot 
gedeeltelijke omkering en verzwaring van de 
bewijslast leiden. Het doel van ATAD2 is om 
te voorkomen dat internationaal opererende 
ondernemingen binnen de EU nog langer 
kunnen inspelen op verschillen tussen 
de vennootschapsbelastingstelsels van 
lidstaten, bijvoorbeeld door een situatie te 
creëren waarin een rentebetaling in het ene 
land aftrekbaar is, maar in het andere land 
niet wordt belast.

Minimumkapitaalregel banken en 
verzekeraars
Banken en verzekeraars worden doorgaans 
niet geraakt door de per 2019 ingevoerde 
earningsstrippingregeling, omdat bij 
hen doorgaans geen sprake is van per 
saldo verschuldigde rente. Daarom 
wordt met ingang van 1 januari 2020 
een zogenoemde minimumkapitaalregel 
ingevoerd. Deze renteaftrekbeperking is 
van toepassing voor zover het vreemd 
vermogen meer bedraagt dan 92% van 
het balanstotaal. De maatregel geldt zowel 
voor in Nederland gevestigde banken 
en verzekeraars, als voor Nederlandse 
dochtermaatschappijen van buitenlandse 
banken en verzekeraars. Bij een combinatie 

van bank- en verzekeringsactiviteiten, 
wordt de aftrekbeperking toegepast op de 
activiteit die in het desbetreffende jaar qua 
omvang het grootst is, te bepalen aan de 
hand van het balanstotaal per 31 december 
van het voorafgaande jaar. Rentelasten die 
op grond van andere bepalingen van aftrek 
zijn uitgesloten worden niet in aanmerking 
genomen, behoudens earningsstripping. 
In die situatie wordt dubbele heffing 
voorkomen door het niet-aftrekbare 
rentesaldo in mindering te brengen op 
het niet-aftrekbare bedrag volgens de 
minimumkapitaalregel. 

Aanpassing vrijstelling 
overheidsondernemingen
Sinds het boekjaar 1 januari 2016 zijn 
overheidsondernemingen belastingplichtig 
voor de vennootschapsbelasting. 
Tegelijkertijd met de invoering van 
die belastingplicht zijn verschillende 
vrijstellingen voor overheidsondernemingen 
opgenomen. Bij drie daarvan is gebleken 
dat deze in bepaalde situaties onbedoeld 
tot belastingheffing leiden. Het gaat daarbij 
om de vrijstellingen voor onderwijs en 
onderzoek, interne activiteiten en de 
quasi-inbestedingsvrijstelling. De reikwijdte 
van deze vrijstellingen wordt derhalve 
uitgebreid. Zo worden ouderbijdragen voor 
toepassing van de onderwijsvrijstelling op 
een lijn gesteld met wettelijke lesgelden, 
waardoor eerder is voldaan aan het 
criterium dat het onderwijs hoofdzakelijk 
moet zijn bekostigd uit publieke middelen of 
uit in de wet opgesomde bijdragen.

DIVIDENDBELASTING
Aanscherping antimisbruikbepalingen 
dividendbelasting
De inhoudingsvrijstelling in de 
dividendbelasting is niet van toepassing 
indien sprake is van misbruik. Daarvan is 
sprake indien de opbrengstgerechtigde 
het belang in de Nederlandse entiteit 

houdt met als hoofddoel het ontgaan 
van dividendbelasting (subjectieve toets) 
en de structuur niet is opgezet op grond 
van geldige zakelijke redenen die de 
economische realiteit weerspiegelen 
(objectieve toets). In de wet zijn 
voorwaarden opgenomen aan de hand 
waarvan moet wordt beoordeeld of aan die 
objectieve toets is voldaan. Naar aanleiding 
van jurisprudentie van het Hof van Justitie 
EU worden deze substance-eisen zodanig 
aangepast, dat zij niet langer als ‘safe-
harbour’ fungeren. De belastingdienst krijgt 
de mogelijkheid om misbruik aannemelijk 
te maken, zelfs als aan de substance-eisen 
is voldaan. Daartegenover staat dat de 
belastingplichtige ook ingeval niet is voldaan 
aan alle substance-eisen tegenbewijs kan 
leveren dat desondanks geen sprake is van 
misbruik. 

OMZETBELASTING
Nieuwe kleine ondernemersregeling
De kleineondernemersregeling wordt 
vervangen door een facultatieve 
omzetgerelateerde vrijstellingsregeling. 
De regeling is rechtsvormneutraal 
vormgegeven. Alle ondernemers die 
de omzetdrempel van € 20.000 niet 
overschrijden kunnen gebruikmaken van 
de vrijstelling. Wanneer een ondernemer 
voor toepassing van de vrijstelling opteert, 
wordt hij ontheven van de verplichting tot 
het doen van btw-aangifte en de daarbij 
horende administratieve verplichtingen met 
betrekking tot door goederenleveringen en 
diensten in Nederland. Verlegde btw en btw 
verschuldigd wegens intracommunautaire 
verwervingen moet wel worden aangegeven.
Ondernemers die de vrijstelling willen 
toepassen, moeten uiterlijk vier weken 
voorafgaand aan het belastingtijdvak een 
verzoek indienen bij de inspecteur. Omdat 
door toepassing van de vrijstelling geen 
recht meer op aftrek van voorbelasting 
bestaat, kan het voor ondernemers 
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interessant zijn om de reguliere btw-regels 
toe te passen, met name wanneer hun 
afnemers de btw die zij in rekening brengen 
in aftrek kunnen brengen.
De inwerkingtredingsdatum van de nieuwe 
regeling is 1 januari 2020. Ondernemers 
kunnen echter al sinds 1 juni 2019 
aangeven dat zij vanaf 1 januari 2020 
gebruik willen maken van de nieuwe 
kleineondernemersregeling.

Verlaging btw-tarief elektronische 
uitgaven
Het verlaagde btw-tarief is vanaf 1 januari 
2020 ook van toepassing op digitale boeken, 
kranten en tijdschriften. Hiermee wordt 
het verschil in fiscale behandeling tussen 
fysieke en elektronische uitgaven voor de 
btw opgeheven. Het gaat om het langs 
elektronische weg leveren of uitlenen 
van boeken, dagbladen, weekbladen, 
tijdschriften of andere ten minste driemaal 
per jaar periodiek verschijnende uitgaven. 
De reikwijdte van het verlaagde btw-tarief 
is verder verruimd door het verlenen van 
toegang tot nieuwswebsites zoals die van 
dagbladen, weekbladen en tijdschriften 
toe te voegen. Het verlaagde tarief is enkel 
van toepassing op elektronische uitgaven 
indien deze vergelijkbaar zijn met uitgaven 
op fysieke dragers waarop het verlaagde 
btw-tarief van toepassing zou zijn. De 
reikwijdte van het verlaagde tarief op fysieke 
gegevensdragers verandert niet. Er is geen 
aanvullende wetgeving opgenomen voor 
overgangssituaties.

Vereenvoudiging handelsverkeer
Nederland moet voor 1 januari 2020 
de Europese richtlijn harmonisatie en 
vereenvoudiging handelsverkeer tussen 
lidstaten hebben geïmplementeerd. De 
maatregelen hebben betrekking op:
 • de btw-regelgeving ten aanzien van de 
voorraad die een ondernemer aanhoudt 
in een andere lidstaat op afroep van een 

hem bekende afnemer;
 • een regeling voor zogenoemde 
ketentransacties waarmee wordt bepaald 
welke van de leveringen in die keten als 
de intracommunautaire levering heeft te 
gelden;

 • het bewijs van het intracommunautaire 
vervoer van goederen naar andere 
lidstaten; en

 • de status van het btw-identificatienummer.

VERHUURDERHEFFING
Stimuleren bouw betaalbare 
huurwoningen  
In het licht van het huidige woningtekort 
stelt het kabinet een tweetal maatregelen 
voor om binnen de verhuurderheffing 
in te voeren. De eerste maatregel is een 
heffingsvermindering voor de nieuwbouw 
van betaalbare huurwoningen. De 
tweede maatregel is een vrijstelling voor 
de bouw van tijdelijke huisvesting. Met 
deze wijzigingen hoopt het kabinet de 
bouwproductie te stimuleren en het 
huidige woningtekort in te lopen. De 
heffingsvermindering voor nieuwbouw is van 
toepassing als de bouw op of na 1 januari 
2020 aanvangt en de gerealiseerde woning 
een huurprijs heeft onder de huurgrens 
voor de huurtoeslag. Voor wat betreft de 
hoogte van de heffingsvermindering wordt 
onderscheid gemaakt tussen woningen in 
aangewezen steden en regio’s (€ 25.000 per 
huurwoning bij een investeringsniveau van 
ten minste € 62.500) en woningen in andere 
gemeenten (€ 12.500 per huurwoning bij 
een investeringsniveau van ten minste 
€ 31.250). Na de aanvraag heeft de 
verhuurder vijf jaar de tijd om de woning 
te realiseren. De vrijstelling voor tijdelijke 
huisvesting geldt voor tijdelijke woningen 
die in de periode 2020-2024 gerealiseerd 
worden. Van een tijdelijk bouwwerk is 
sprake als na maximaal vijftien jaar de 
bestaande toestand wordt hersteld. 
Dat is ook de maximale duur van die 

heffingsvermindering.
 
MILIEUBELASTINGEN
Verschuiving energiebelasting van 
elektriciteit naar aardgas 
Het kabinet past de tariefstructuur van 
de energiebelasting in de komende jaren 
zodanig aan dat een sterke financiële prikkel 
ontstaat om voor duurzame warmteopties 
te kiezen. Dit zal worden vormgegeven door 
het tarief voor aardgas te verhogen en dat 
voor elektriciteit juist te verlagen. De vaste 
belastingvermindering per aansluiting wordt 
verhoogd.

Verder vindt een wijziging plaats in de 
verdeling van de lasten van de Opslag 
Duurzame Energie (ODE), een aanvullende 
heffing op het verbruik van elektriciteit 
en aardgas die onder meer dient ter 
financiering van de subsidieregeling 
Stimulering Duurzame Energieproductie 
(SDE+). Het kabinet stelt voor om de laten 
van de ODE vanaf 2020 voor 33 procent bij 
de huishoudens te laten neerslaan en voor 
67 procent bij de bedrijven, waar nu nog een 
fiftyfifty-verdeling geldt. 

Afvalstoffenbelasting
Afvalstoffen die uit het buitenland worden 
overgebracht naar Nederland om hier 
te worden verbrand, zullen eveneens in 
de heffing van de afvalstoffenbelasting 
worden betrokken. Op dit moment komt 
ongeveer 25% van de afvalstoffen die in 
Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties 
worden verbrand uit het buitenland. Deze 
afvalverbranding leidt tot milieuvervuiling in 
Nederland. Met de maatregel wordt ook de 
bron van CO2-uitstoot van deze afvalstoffen 
in Nederland belast, waardoor een gelijk 
speelveld ontstaat voor het verbranden en 
storten van alle afvalstoffen in Nederland. 
Tevens wordt recycling aantrekkelijker 
gemaakt.
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AUTOBELASTINGEN
Continuering stimulering emissievrije 
auto’s 
Het nihiltarief in de BPM en de 
motorrijtuigenbelasting voor emissievrije 
auto’s wordt verlengd tot en met 2024. Ook 
het halftarief voor een personenauto met 
een CO2-uitstoot van meer dan 0 maar 
niet meer dan 50 gram per kilometer wordt 
verlengd tot en met 2024. Het tarief in de 
motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s 
van ondernemers zal in diezelfde periode 
juist jaarlijks worden verhoogd.

Implementatie WLTP-testmethode
Het kabinet gaat over tot de tweede 
fase van de implementatie van de WLTP-
testmethode, als vervanger van de NEDC-
testmethode om de CO2-uitstoot van lichte 
voertuigen vast te stellen. Hiermee wordt 
een wereldwijd geharmoniseerde procedure 
nagestreefd, die accurater, effectiever en 
daarmee rechtvaardiger zou moeten zijn 
dan de huidige methode. De tweede fase 
ziet op aanpassing van de definitie van CO2-
uitstoot die geldt als heffingsgrondslag voor 
de bpm. Daarnaast worden de tarieven en 
CO2-schijven in de motorrijtuigenbelasting 
conform de nieuwe testmethode aangepast. 
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de 
totale bpm-opbrengst wijzigt als gevolg van 
de WLTP-testmethode. De aanpassing moet 
per 1 juli 2020 in werking treden.

ASSURANTIEBELASTING
Vrijstellingen assurantiebelasting
Per 1 januari 2020 worden twee 
additionele vrijstellingen aan de 
assurantiebelasting toegevoegd. De eerste 
ziet op verzekeringen die de werkgever 
kan afsluiten om financiële verplichtingen 
af te dekken die samenhangen met de 
loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, 
of doordat de werkgever het risico draagt 
van betaling van ziekengeld, WGA- en 
overlijdensuitkeringen. Hiermee wordt de 
wettekst in overeenstemming gebracht 
met de bedoeling van de vrijstelling en 
de huidige praktijk. De tweede vrijstelling 
ziet op een brede weersverzekering 
waarmee actieve landbouwers voorheen 
onverzekerbare weersrisico’s kunnen 
afdekken. Nederland heeft voor de 
toepassing van deze vrijstelling toestemming 
gevraagd en gekregen van de Europese 
Commissie. De vrijstelling wordt derhalve 
niet in strijd geacht met de geldende 
Europese regelgeving.

WET OP DE ACCIJNS
Verhoging accijns op tabak en diesel 
Per 1 april 2020 wordt de accijns op 
sigaretten en rooktabak verhoogd met 1 
euro per pakje van 20 stuks. Het tarief op 
rooktabak stijgt met € 5 per kilogram. Het 
doel van deze verhogingen is om het gebruik 
van tabaksproducten te ontmoedigen en 
te komen tot een rookvrije generatie. De 
accijns op diesel wordt met ingang van  
1 januari 2021 en 1 januari 2023 telkens  
met 1 cent per liter verhoogd.

FORMEEL BELASTINGRECHT EN 
INFORMATIEUITWISSELING
Implementatie UBO-register 
Vennootschappen en andere juridische 
entiteiten die naar Nederlands recht 
zijn opgericht, zijn vanaf 2020 verplicht 

om informatie over hun uiteindelijk 
belanghebbenden (‘UBO’) bij te houden 
en te verstrekken ten behoeve van een 
openbaar register. Het beheer van het 
register vindt plaats door de Kamer van 
Koophandel. Een UBO is de natuurlijk 
persoon die de uiteindelijk eigenaar is van of 
zeggenschap heeft over een vennootschap, 
een samenwerkingsverband of een andere 
juridische entiteit. Een natuurlijk persoon 
wordt in ieder geval als UBO aangemerkt 
bij een belang van meer dan 25% in de 
entiteit. De volgende gegevens van de 
UBO worden openbaar toegankelijk: naam, 
geboortemaand en -jaar, woonstaat, 
nationaliteit en aard en omvang van het 
gehouden economische belang. Slechts in 
uitzonderlijke gevallen kan deze informatie 
worden afgeschermd. 

De verplichting tot het registreren van 
UBO-informatie wordt opgelegd aan vrijwel 
alle naar Nederlands recht opgerichte 
vennootschappen, overeengekomen 
samenwerkingsverbanden en andere 
juridische entiteiten. Uitgezonderd zijn 
beursgenoteerde vennootschappen en 
eenmanszaken. Trusts en soortgelijke 
rechtsfiguren komen onder een apart 
register te vallen. Onder dit aparte register 
valt ook het fonds voor gemene rekening. De 
bestuurder of de persoon met zeggenschap 
in de entiteit is verplicht tot het doen van 
inschrijving van de UBO-informatie. Voor de 
registratie van de hiervoor genoemde UBO-
gegevens geldt een termijn van 18 maanden 
na inwerkingtreding van de wet. Aan de 
UBO’s wordt een meewerkverplichting 
opgelegd. Het niet naleven daarvan wordt 
strafbaar gesteld. 
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Mandatory disclosure
Na implementatie van een Europese richtlijn 
in de Nederlandse belastingwetgeving 
moeten intermediairs vanaf 1 juli 
2020 kwalificerende agressieve 
belastingconstructies met een internationaal 
karakter melden bij de belastingdienst. 
Deze melding dient plaats te vinden binnen 
dertig dagen nadat de betreffende regeling 
voor implementatie ter beschikking is 
gesteld aan de belastingplichtige. Ook 
grensoverschrijdende meldingsplichtige 
constructies waarvan de eerste stap van 
implementatie is gezet tussen 25 juni 2018 
en 1 juli 2020 moeten gemeld worden. 
Dit moet uiterlijk 31 augustus 2020 
gebeuren

Spontane aangiften
Ook bij spontaan (dus zonder voorafgaande 
uitnodiging van de belastingdienst) 
ingediende aangiften inkomstenbelasting, 
vennootschapsbelasting en schenk- en 
erfbelasting kan de inspecteur voortaan 
sancties toepassen indien deze niet-tijdig, 
niet-volledig of niet juist zijn. De gelijkstelling 
ziet alleen op aangiftebiljetten die voldoen 
aan de specificaties die de Belastingdienst 
stelt. Ingeval gegevens op andere wijze 
worden verstrekt, zal de inspecteur dit 
opvatten als een verzoek om te worden 
uitgenodigd tot het doen van aangifte. De 
belastingplichtige zal dan alsnog op de 
voorgeschreven wijze aangifte moeten doen 
binnen de door de inspecteur gestelde 
termijn.

Ook is een regeling getroffen voor de 
situatie waarin een kwalificerende 
spontane aangifte of een verzoek om 
te worden uitgenodigd tot het doen van 
aangifte pas tegen het einde van de 
aanslag- of navorderingstermijn wordt 
gedaan. In dat geval worden die termijnen 
met zes maanden verlengd, zodat de 
inspecteur over voldoende tijd beschikt 
om de betreffende belastingaanslag vast 
te stellen. Bovenstaande maatregelen 
gelden op grond van overgangsrecht niet 
voor belastingschulden die zijn ontstaan 
in tijdvakken die vóór 1 januari 2020 zijn 
aangevangen, danwel op een vóór 1 januari 
2020 gelegen tijdstip.

Aanpassing belastingrenteregeling
vennootschapsbelasting en erfbelasting
Vennootschapsbelastingplichtigen die in 
een betaalpositie verkeren ontkomen nu 
alleen aan renteberekening wanneer zij 
vóór de eerste dag van de vierde maand na 
afloop van het boekjaar aangifte hebben 
gedaan. Voor boekjaren die aanvangen op 
of na 1 januari 2019 wordt deze termijn 
met twee maanden verruimd, zodat wordt 
aangesloten bij het uiterste tijdstip waarop 
de aangifte vennootschapsbelasting moet 
worden ingediend. Bijkomende voorwaarde 
is dat de belastingaanslag wordt vastgesteld 
overeenkomstig de ingediende aangifte.
In de erfbelasting wordt geen belastingrente 
in rekening gebracht indien een 
belastingplichtige vóór de eerste dag 
van de negende maand na het overlijden 
verzoekt om een voorlopige aanslag of 
aangifte doet, en de (voorlopige) aanslag 
overeenkomstig dat verzoek of die aangifte 
wordt vastgesteld. Deze regeling wordt 
uitgebreid tot gevallen waarin de termijn 
voor het indienen van de aangifte op een 
ander moment aanvangt dan op de dag van 
het overlijden, of een lopende termijn wordt 
opgeschort.

Openbaarmaking vergrijpboetes
Boetes wegens medeplegen van een 
opzettelijk begaan vergrijp opgelegd aan 
juridische dienstverleners in verband met 
door hen beroepsmatig verleende bijstand 
worden openbaar. Openbaarmaking 
geschiedt door publicatie van een 
aantal gegevens op de website van de 
belastingdienst, namelijk:
 • de naam van de overtreder;
 • de plaats waar en het jaar waarin het 
vergrijp is begaan;

 • de wettelijke grondslag van de boete; en
 • de dagtekening en hoogte van de boete.

Publicatie vindt plaats nadat zowel de 
boete als het besluit tot openbaarmaking 
onherroepelijk zijn geworden, tenzij de 
overtreder hierdoor onevenredig in zijn 
belangen zou worden geschaad. Na 
publicatie blijven de gegevens gedurende 
vijf jaar voor raadpleging beschikbaar. De 
maatregel ziet alleen op overtredingen die 
na inwerkingtreding worden begaan.

Aanscherping inkeerregeling
De wettelijke inkeerregeling is sinds 1 
januari 2018 niet meer van toepassing op 
verzwegen buitenlands inkomen uit sparen 
en beleggen (box 3). Vanaf 1 januari 2020 
wordt ook inkomen uit aanmerkelijk belang 
(box 2) uitgesloten van de mogelijkheid 
om binnen twee jaar boetevrij in te keren. 
Daarnaast komt het onderscheid tussen 
binnenlands en buitenlands inkomen te 
vervallen. De inkeerregeling zal dus alleen 
nog van toepassing zijn op inkomen uit werk 
en woning (box 1) en de persoonsgebonden 
aftrek.
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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 2020 als volgt:

III TARIEVEN EN PERCENTAGES 2020

bij een box 1- inkomen van meer dan maar niet meer dan belasting-tarief tarief premie volksverzekeringen totaal

- € 20.771 9,70% 27,65% 37,35%

€ 20.771 € 34.712 9,70% 27,65% 37,35%

€ 34.712 € 68.507 37,35% - 37,35%

€ 68.507 - 49,50% - 49,50%

bij een box 1- inkomen van meer dan maar niet meer dan belasting-tarief tarief premie volksverzekeringen totaal

- € 20.771 9,70% 9,75% 19,45%

€ 20.771 € 34.712 9,70% 9,75% 19,45%

€ 34.712 € 68.507 37,35% - 37,35%

€ 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 2020 als volgt:

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

- € 20.771 9,70% 9,75% 19,45%

€ 20.771 € 35.375 9,70% 9,75% 19,45%

€ 35.375 € 68.507 37,35% - 37,35%

€ 68.507 - 49,50% - 49,50%

Het tarief in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) wordt in 2020 verhoogd van 25% naar 26,25%. Dit was al opgenomen in het 
Belastingplan 2019. 

Het tarief in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) bedraagt in 2020 ongewijzigd 30%.
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Omschrijving 2020 2019

AOW-premie 17,90% 17,90%

ANW-premie 0,10% 0,10%

WLZ-premie 9,65% 9,65%

AOF-basispremie werkgever 6,77% 6,46%

AWF-premie werkgever (laag) 2,94% 3,60%

AWF-premie werkgever (hoog) 7,94% -

WKO-premie werkgever 0,50% 0,50%

UFO-premie 0,68% 0,78%

Inkomensafhankelijke werkgeversheffing ZVW (hoog) 6,70% 6,95%

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (laag) 5,45% 5,70%

Premiepercentages sociale verzekeringen
De premiepercentages voor de sociale verzekeringen luiden in 2020 als volgt:

De maximum premie-inkomensgrens voor de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet komt in 2020 uit op € 57.232 (2019:  
€ 55.927).

I II III IV 

- € 200 000 - 16,5%

€ 200 000 € 33 000 25%

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 

Tarieven vennootschapsbelasting en dividendbelasting
De vennootschapsbelastingtarieven voor 2020 luiden als volgt: 

Het dividendbelastingtarief in 2020 bedraagt ongewijzigd 15%.
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INKOMSTENBELASTING
Voorgestelde wijziging box 3-stelsel van 
fictief naar werkelijk rendement
 
Ons huidige box 3-stelsel hanteert niet 
alleen fictieve rendementspercentages, 
maar gaat ook uit van ficties met betrekking 
tot de samenstelling van het vermogen 
van een belastingplichtige.Naarmate het 
vermogen groter is, wordt het geacht voor 
een groter deel uit hogere renderende 
beleggingen te bestaan. Vooral voor niet-
beleggende belastingplichtigen met een 
wat groter vermogen pakt dit nadelig uit, 
met als gevolg dat zij verhoudingsgewijs 
meer belasting in box 3 betalen. De 
Staatssecretaris van Financiën heeft 
in september 2019 een alternatief 
aan de Tweede Kamer gepresenteerd 
dat beter aansluit bij het werkelijk 
behaalde rendement van individuele 
belastingplichtigen.
Dit alternatief houdt voor het eerst 
rekening met de werkelijke verhouding 
van spaargeld, beleggingen en schulden 
per belastingplichtige. Belastingplichtigen 
zonder beleggingsvermogen worden dan 
ook niet meer geacht een rendement 
over beleggingsvermogen te behalen. 
Daarnaast worden de forfaitaire 
rendementspercentages voor zowel 
inkomen uit sparen als beleggen aangepast, 
om zo beter aan te sluiten bij het werkelijke 
rendement. Het fictieve rendement voor 
sparen daalt vermoedelijk van 0,13% naar 
0,09% en voor beleggen van 5,60% naar 
5,33%. Tevens wordt een heffingsvrij 
inkomen van € 400 geïntroduceerd en 

stijgt het box 3-tarief van 30% naar 33%. 
Belastingplichtigen met alleen spaargelden 
zullen onder dit voorstel bij het rendement 
van 0,09% pas vanaf een saldo van  
€ 440.000 belasting gaan betalen in box 
3, waardoor circa 1,35 miljoen spaarders 
effectief niet langer onder box 3 vallen.

VENNOOTSCHAPSBELASTING
Aanpassing liquidatie- en 
stakingsverliesregeling 
GroenLinks, SP en PvdA hebben een 
consultatievoorstel gepubliceerd 
dat voorziet in aanscherping van 
de liquidatieverliesregeling in de 
deelnemingsvrijstelling. In oktober 
2019 is de definitieve versie hiervan 
aan de staatssecretaris van Financiën 
aangeboden. Een liquidatieverlies op een 
deelneming zou volgens de initiatiefnemers 
nog slechts aftrekbaar zijn indien de 
Nederlandse moedervennootschap een 
aandelenbelang van ten minste 50% 
heeft in de dochtervennootschap, of 
beslissende invloed op de besluitvorming, 
en de dochtervennootschap tevens is 
gevestigd in Nederland of in een andere 
EU/EER-lidstaat. Wel is voorzien in een 
doelmatigheidsdrempel op grond waarvan 
een belastingplichtige pas tegen de 
geografische beperking aanloopt voor 
zover het liquidatieverlies meer dan €5 
miljoen bedraagt. Het kabinet heeft kenbaar 
gemaakt het voorstel over te zullen nemen. 
De beoogde inwerkingtredingsdatum van de 
wetswijziging is 1 januari 2021. Voor latente 
liquidatieverliezen die vóór die datum 

zijn ontstaan, geldt dat zij nog gedurende 
een periode van drie jaar na die datum in 
aanmerking kunnen worden genomen. 
Termijnverlenging is mogelijk indien de 
belastingplichtige zakelijke motieven 
aannemelijk maakt.

Verhoging tarief innovatiebox
Het kabinet heeft in het Belastingplan 2020 
aangekondigd dat het effectieve tarief 
van de innovatiebox in 2021 zal worden 
verhoogd van 7% naar 9%. 

BRONHEFFINGEN
Conditionele bronheffing
Het kabinet introduceert per 2021 een 
conditionele bronbelasting op rente- en 
royaltybetalingen aan gelieerde lichamen 
in laagbelastende jurisdicties, alsmede 
in misbruiksituaties. Hiermee wil men 
voorkomen dat Nederland nog langer 
wordt gebruikt als toeganspoort naar 
laagbelastende jurisdicties en het risico van 
belastingontwijking door het verschuiven 
van de (Nederlandse) belastinggrondslag 
naar laagbelastende jurisdicties verkleinen. 

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 

IV MAATREGELEN DIE IN WERKING 
TREDEN NA HET JAAR 2020
Ook voor de belastingjaren na 2020 is het kabinet voornemens om een aantal 
fiscale maatregelen door te voeren. De belangrijkste worden hieronder toegelicht. 
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geval sprake zijn indien het belang meer 
dan 50% van de statutaire stemrechten 
vertegenwoordigt.

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 als 
laagbelastende jurisdictie. Het tarief van 
de conditionele bronbelasting bedraagt 
21,7%. Dat is gelijk aan het toptarief in de 
vennootschapsbelasting voor het jaar 2021.
 
OMZETBELASTING
Btw-regels afstandsverkopen
Per 1 januari 2021 moet Nederland de 
EU-richtlijn ter vereenvoudiging van btw-
regels voor afstandsverkopen van goederen 
volledig geïmplementeerd hebben. Deze 
wetgeving is met name gericht op de 
modernisering en vereenvoudiging van de 
heffing en inning van de btw ter zake van 
grensoverschrijdende internetverkopen 
aan particulieren. Zo verdwijnen de huidige 
drempels voor de afstandsverkopenregeling. 
De MOSS-aangifte wordt uitgebreid tot 
afstandsverkopen binnen de EU en andere 
diensten die door ondernemingen aan 
particulieren worden verricht.

OVERDRACHTSBELASTING
Tariefverhoging niet-woningen
Per 1 januari 2021 wordt het algemene tarief 
in de overdrachtsbelasting verhoogd naar 
7%. Dit algemene tarief is van toepassing 
op de overdracht van niet-woningen, zoals 
bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten, grond 
die bestemd is voor woningbouw en hotels 
en pensions. Het verlaagde tarief van 2% 
voor woningen blijft ongewijzigd. 

MILIEUHEFFINGEN
Invoering vliegbelasting
Indien geen EU-brede oplossing wordt 
bereikt, zal Nederland per 2021 een 
unilaterale vliegbelasting invoeren. 
De belasting wordt geheven van de 
luchthavenexploitant. Het voorgestelde 
tarief bedraagt € 7,00 voor iedere passagier 
die van een luchthaven in Nederland 
vertrekt. Transferpassagiers worden 
vrijgesteld. De belasting op vracht zal 
€ 3,85 per ton vracht bedragen. Voor 
vliegtuigen die weinig lawaai produceren 
geldt een lager tarief, namelijk € 1,925 per 
ton vracht. Naar verwachting zouden de 
meeste vrachtvluchten (85%) vooralsnog 
in de hogere tariefschijf vallen. Indien de 
vliegbelasting doorgang vindt, zal deze 
naar verwachting circa € 200 miljoen aan 
belastinginkomsten opleveren. 

FORMEEL EN INVORDERING
Keuzeregeling elektronisch 
berichtenverkeer 
Het kabinet is van mening dat elke burger 
zelfstandig zijn fiscale verplichtingen moet 
kunnen nakomen. Ook het geldend maken 
van zijn toeslagrecht moet geschieden op 
een manier die bij de betreffende burger 
past. Het kabinet ziet daarom aanleiding 
een wettelijke keuzeregeling in te voeren. 
De burger kan dan kiezen langs welke weg 
de communicatie met de Belastingdienst 
geschiedt. Deze keuzeregeling treedt 
bij koninklijk besluit in werking. De 
gemaakte keuze geldt voor alle uitgaande 
berichten van de Belastingdienst voor 
de belastingheffing- en inning en het 
toeslagendomein. Ondernemers krijgen ook 
een keuzerecht, zij het met uitzondering 
van de berichtenstromen inzake de 
inkomstenbelasting, omzetbelasting en 
loonbelasting. De huidige verplichting 
voor ondernemers om aangiften 
vennootschapsbelasting, loonbelasting en 
omzetbelasting digitaal in te dienen blijft 
bestaan. 
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Finance Learning
Verdieping in vaktechnische 
onderwerpen 
Deloitte Academy organiseert cursussen  
en masterclasses op het gebied van finance, 
waarbij u meteen kan voldoen aan uw 
PE-verplichting. 

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 2020.

• Business Chemistry – inhouse 
• Leadership Agility  – 23 januari 2020 
• Datavisualisatie  – 24, 25 & 26 september 2019 (20 PE) 
• IFRS Essentials Course (English version) –  

9 & 10 oktober 2019 | 14 PE
• BTW in de praktijk – 19 en 20 mei 2020 (14 PE)
• IFRS Essentials Cursus – 28 en 29 oktober 2020 (14 PE)

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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