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Voorwoord
Politiek Plan 2016

et Belastingplan 2016 is stellig een 
van de politiek gevoeligste dat we 
ooit hebben gehad. Staatsecretaris 
Wiebes heeft reeds tijdens de 
parlementaire behandeling in 

de Tweede Kamer niet alleen met die Kamer moeten 
‘onderhandelen’ om het aanvaard te krijgen, maar 
tegelijkertijd ook met de Eerste Kamer. Het kabinet heeft 
immers ook bij de Senaat niet voldoende steun om het 
Belastingplan zonder steun van de oppositie aanvaard 
te krijgen. Op het moment dat ik dit schrijf is nog niet 
duidelijk hoe het precies gaat aflopen, maar als u dit leest 
is het in elk geval door de Tweede Kamer aanvaard en 
kunnen aanpassingen niet meer worden verricht.

Al met al is het Belastingplan voor de bewindsman een 
lastige klus. Mocht het allemaal overigens niet zijn gelukt 
en haalt het Belastingplan de eindstreep niet – dat is 
nog nooit gebeurd – dan is het niet zo dat u zich kunt 
verheugen op een ‘belastingvrij 2016’. Het gevolg zou dan 
eenvoudigweg zijn dat de fiscale wetgeving niet wijzigt en 
de regels voor 2015 overeind blijven. Misschien is dat ook 
niet verkeerd.

Inhoudelijk is het Belastingplan 2016 niet erg boeiend. Dat 
was vorig jaar ook niet het geval maar toen ging het om 
het eerste Belastingplan van deze bewindsman. Nu zijn 
we inmiddels een jaar verder en mochten we wel enige 
visie en beleid verwachten. Temeer daar er nog twee 
adviezen liggen van commissies die hebben geadviseerd 
over belastingherziening. Wiebes heeft overigens wel een 
poging gedaan om tot een aanzet voor een herziening 
te komen door medio 2014 een achtpuntenplan te 
formuleren dat de basis zou moeten vormen voor een 
herstructurering van onze belastingen. Hij heeft evenwel 
deze zomer laten weten dat het er niet van gaat komen. 
De huidige politieke constellatie laat het niet toe. Of in 
gewoon Nederlands: de politieke partijen komen er niet uit.

Is er dan niets beleidsmatigs in het Belastingplan 
2016 te vinden? Toch wel: de bescherming van de 
Belastingdienst tegen moeilijk uitvoerbare regelgeving. 
De staatssecretaris richt zijn beleid er uitdrukkelijk op dat 
het fiscale systeem met name wat betreft de uitvoering 
door de fiscus effectiever en efficiënter moet. Dat blijkt 

uit de veranderingen die hij voorstelt maar vooral ook 
uit zijn reactie op voorstellen van Kamerleden of vanuit 
de maatschappij om een aantal zaken anders te doen. 
Er zijn voorbeelden te over. Ik noem er enkele: het 
(voorlopig) niet invoeren van een systeem waarbij reële 
vermogensinkomsten worden belast, het willen afschaffen 
van het pensioen in eigen beheer en het pas in 2017 
invoeren van een verhoogde schenkvrijstelling voor een 
eigen woning. Op zich is het natuurlijk een goed streven te 
zorgen voor een eenvoudig belastingstelsel dat de burgers 
begrijpen en zelf zoveel mogelijk kunnen toepassen 
en waarbij de Belastingdienst het veel effectiever kan 
uitvoeren. Maar wat we nu zien is dat de Belastingdienst 
aangeeft dat een regel minder gemakkelijk uitvoerbaar zou 
zijn, Wiebes op de rem trapt ten aanzien van een dergelijk 
voorstel. De invloed van de Belastingdienst op het fiscale 
beleid lijkt daarmee veel te groot te worden. Bovendien 
is dit toch de omgekeerde wereld. We moeten een goed 
belastingstelsel hebben en daarop moet de uitvoering door 
de Belastingdienst op zijn of worden afgestemd. 

Wat betreft het Belastingplan zelf is de wijziging van 
box 3 met ingang van 2017 stellig het meest in het 
oog springende. Voor de grotere vermogens is dit 
een onaangename aanpassing. Het in aanmerking te 
nemen rendement gaat stellig omhoog, terwijl velen 
hun vermogen ‘veilig’ hebben belegd en dus een laag 
rendement halen. De heffing die al erg onredelijk wordt 
gevonden krijgt zo nog minder draagvlak. Het ligt dan 
ook in de rede dat er vele bezwaarschriften tegen de 
nieuwe box 3 heffing worden ingediend. Daarnaast is 
te verwachten dat velen hun vermogen onderbrengen 
in een bv of meer specifiek in een vrijgestelde 
beleggingsinstelling. Dat zal de fiscus wellicht niet leuk 
vinden. Met de huidige instrumenten zal dat echter niet 
bestreden kunnen worden. Vraag is dus of op dit vlak nog 
nadere maatregelen volgen. Erg waarschijnlijk lijkt dat niet 
want dat is heel lastig toe te passen. We wachten maar 
eens af, maar dat deze nieuwe box 3 vorm nog tot veel 
discussie gaat leiden staat wel vast.

Prof. dr. P. Kavelaars  
088 288 0954  
pkavelaars@deloitte.nl 
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Base Erosion and Profit Shifting: die woorden vormen het 
BEPS-project. Het project wordt gedragen en is ontwikkeld 
door de OESO die weer wordt gesteund door de G-20: 
kortom, draagvlak op hoog mondiaal niveau. Naast de 
OESO is overigens ook de EU hard bezig om invulling 
te geven aan maatregelen tegen het ontwijken van 
belastingen. Beide organisaties spelen zo hun eigen rol. 
De OESO heeft het voordeel dat het een heel groot deel 
van de wereld vertegenwoordigd, althans in economische 
zin: de 34 min of meer grootste landen van de wereld, 
maar hebben als nadeel dat zij geen regelgeving tot 
stand kunnen brengen of afdwingen. Dat moet op het 
niveau van de individuele landen. De EU kan op zich wel 
regelgeving tot stand brengen maar heeft het probleem 
dat dit alleen mogelijk is als alle lidstaten zich achter fiscale 
voorstellen scharen: het unanimiteitsvereiste. Daarmee 
hebben beide organisaties dus wel een probleem met de 
implementatie. Hoewel vaststaat dat de vele voorstellen 
die zijn gedaan een behoorlijk tot goed draagvlak hebben 
bij de landen, blijft het niettemin toch de vraag of al die 
voorstellen wel zo gemakkelijk worden ingevoerd. Vele 
ervan zijn complex, diverse regelingen moet worden 
opgenomen in belastingverdragen en voor vele landen 
zal gelden dat bepaalde regels schadelijk zijn voor de 
economie en men daarom maar weinig haast maakt. 

Hoe dan ook, vast staat wel dat veel gaat veranderen 
en dat ook al zichtbaar is dat veel ondernemingen hun 
fiscale beleid nu al aanpassen. Wat betreft de EU zijn op 
dit moment de belangrijkste punten de aanpassing van 
de Moeder-dochterrichtlijn waardoor wordt voorkomen 
dat zogenoemde double dips ontstaan – aftrek van 
een betaling en vrijstelling bij de schuldeiser – en dat 
ontgaansconstructies daarbij gemakkelijker zijn te 

bestrijden. Daarnaast is een belangrijk EU-project de 
sterke intensivering van de automatische uitwisseling van 
inlichtingen. Deze betreft allerlei soorten inkomsten en 
winsten en betreft bovendien rulings. Overigens ontwikkelt 
de OESO een vergelijkbaar traject.

Het actieplan
De OESO werkt sinds 2013 aan een omvangrijk actieplan 
tegen belastingontwijking. Het bestaat uit 15 actiepunten 
en is in september van dit jaar gefinaliseerd. Dit actieplan 
moet nu de komende tijd worden uitgewerkt door de 
lidstaten van de OESO, maar de bedoeling is dat ook veel 
andere landen daar uitvoering aan geven. Hieronder is 
een beknopt overzicht opgenomen van een aantal van de 
actieplannen.

* Het tegengaan van hybride mismatches: door gebruik 
te maken van zogenoemde hybride financieringen en 
hybride entiteiten en het feit dat fiscale stelsels van landen 
verschillen, kunnen zogenoemde double dips ontstaan. 
Er is een aftrekpost enerzijds en een vrijgestelde bate 
anderzijds. Er worden nu diverse voorstellen gedaan die 
dat effect voorkomen.

* Het opnemen van antimisbruikbepalingen in de nationale 
regelgeving en met name in belastingverdragen. Daarbij 
zijn er twee categorieën antimisbruikbepalingen, te 
weten de algemene en de specifieke. De eerste zijn 
zeer algemeen geformuleerd en leveren daardoor veel 
onzekerheid op. De tweede categorie richt zich op 
bepaalde antimisbruiksituaties met als mogelijkheid 
dat ze bepaalde constructies juist niet raken. In het 
algemeen zijn de overheden voorstander van algemene 
antimisbruikregelingen, maar belastingplichtigen juist voor 
specifieke regelingen.

Het is vrijwel onmogelijk dat iemand het BEPS-project mist, althans 
zeker voor degenen die werkzaam zijn in de financiële wereld. Kort 
gezegd richt dit project zich tegen het ontgaan van belasting in het 
algemeen en door multinationals in het bijzonder. Een korte update.

Het BEPS-project
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* Rentaftrekbeperkingen worden ontwikkeld om te 
voorkomen dat kunstmatig rente wordt gecreëerd die in 
aftrek kan worden gebracht. Deze maatregel hangt nauw 
samen met het eerste genoemde actiepunt. Een belangrijk 
voorstel is om de renteaftrek door middel van een 
percentage te koppelen aan de EBITDA (earning stripping): 
globaal gezegd de winst voor afschrijving, interest en 
belasting. Indien er geen winst is kan de rente ook niet 
in aftrek worden gebracht. Een alternatief systeem zou 
een thincapregeling kunnen zijn waarbij er een maximale 
verhouding bestaat tussen eigen en vreemd vermogen. 
Deze problematiek hangt overigens meer algemeen samen 
met het fiscale onderscheid tussen eigen en vreemd 
vermogen: de vergoeding op de eerste is niet aftrekbaar 
en die op de tweede wel. Een algemene oplossing voor dit 
probleem is in de BEPS-voorstellen niet te vinden.

* Country-by-countryreporting vormt evenzeer een 
belangrijk thema: de bedoeling is dat multinationals veel 
meer gegevens openbaar maken aan de belastingdiensten. 
Zij gaan dit doen door per land waar zij actief zijn de 
winst en de daarover verschuldigde belasting aan elk van 
die landen te rapporteren. De gegevens worden in eerste 
aanleg verstrekt aan het land van de hoofdvestiging en 
dat land verstrekt vervolgens al die gegevens aan de 
belastingdiensten van alle landen waar de onderneming is 
gevestigd. Op die manier beoogt men veel beter greep te 
krijgen of er adequaat belasting wordt betaald.

* Tot slot is een interessant project te vinden in actieplan 
15: veel van de maatregelen moeten leiden tot aanpassing 
van belastingverdragen. Dat is een moeizaam proces: er 
zijn er in de wereld circa 3000. Als die allemaal bilateraal 
moeten worden onderhandeld en aangepast, gaat dat 
veel tijd kosten. De OESO ontwikkelt momenteel daarom 

een multilateraal verdrag waarmee het beoogt om bij 
een wijziging van het door haar in het verre verleden 
opgestelde modelverdrag in een keer alle daadwerkelijke 
verdragen aan te passen. Dat is uiteraard zeer effectief, 
maar de vraag is wel of landen daar zo gemakkelijk in 
meegaan. Er zal veelal per voorgestelde wijziging en 
mogelijk per verdrag dat een land heeft gesloten een 
afweging worden gemaakt. Hoe dan ook, dit zal stellig 
een snellere implementatie van aanpassingen zijn dan bij 
individuele onderhandelingen.

Tot slot
Verder zijn er dan nog diverse voorstellen ten aanzien van 
oneigenlijk gebruik van vaste inrichtingen, het ‘oplossen’ 
van de problemen van de digitale economie – waar vindt 
een electronische prestatie plaats en wie mag dus  
heffen? –, het bestrijden van maatregelen die leiden tot 
schadelijke belastingconcurrentie, het openbaar maken 
van gegevens die samenhangen met belastingheffing 
tussen landen en het ontwikkelen van een systeem van 
het oplossen van internationale fiscale geschillen. Ook aan 
deze onderwerpen zijn uitvoerige actieplannen gewijd die 
tot uitvoering moeten worden gebracht.

Kortom, het is een zeer ambitieus project waarvan het 
buitengewoon knap is dat het in zo’n korte tijd tot een 
dergelijk pakket ‘maatregelen’ heeft geleid. Vraag blijft 
echter hoe een en ander ingevuld gaat worden en vooral 
op welke termijn. Daar ligt voor de OESO en voor de 
landen een grote uitdaging. Maar dat het nodige gaat 
gebeuren, staat wel vast.

Prof. dr. P. Kavelaars  
088 288 0954  
pkavelaars@deloitte.nl 
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Internationale informatieuitwisseling gaat de komende jaren 
grootse vormen aannemen. De EU en de OESO hebben uitgebreide 
regelgeving ontwikkeld die voorziet in een verplichte automatische 
informatieuitwisseling. Dat moet dan op den duur gaan leiden tot 
hogere belastingopbrengsten.

Fiscale big data
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De capaciteit van computerprocessoren verdubbelt 
vanaf 1965 elke twee jaar, zo luidt de Wet van Moore. 
Iedere bezitter van een smartphone zal beamen dat de 
hoeveelheid rekenkracht die wij vandaag in onze broekzak 
meedragen ongeëvenaard is. De Belastingdienst weet 
ook wel raad met al die processorcapaciteit. Een van 
haar speerpunten is het geautomatiseerd vergaren en 
verwerken van zoveel mogelijke (financiële) informatie over 
belastingplichtigen. Wie dit voorjaar zijn of haar “voor-
ingevulde belastingaangifte” heeft bekeken kan bijna 
niet anders dan onder de indruk zijn van de volledigheid 
en nauwkeurigheid van de gegevensbestanden van de 
Belastingdienst. Ze weten wie u bent, waar u woont, wat 
uw huis waard is, hoe het gefinancierd is, waar u werkt, 
wat u verdient en nog heel veel meer. Tot nu toe hield dit 
big-data festijn min of meer op bij de landsgrenzen. De 
zogenaamde informatie-uitwisseling tussen verschillende 
landen is nu nog een moeizaam, handmatig proces, dat 
vooral plaatsvindt door middel van briefwisselingen tussen 
ministeries van Financiën. Maar ook daaraan komt nu 
een eind. De OESO heeft, op verzoek van de G-20, een 
standaard ontwikkeld voor de automatische uitwisseling 
van bank- en andere gegevens van particulieren. Deze 
standaard wordt aangeduid als de “Common Reporting 
Standard” of CRS. 

Automatische informatie-uitwisseling
De door de OESO ontwikkelde CRS is direct opgepakt door 
de Europese Unie. Deze heeft een Richtlijn uitgevaardigd 
aan de lidstaten om te komen tot verplichte automatische 
uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied. Zo’n 
Richtlijn is een wet gericht aan wetgevers: de lidstaten zijn 
verplicht de Richtlijn in hun nationale wet te incorporeren. 
En dus moet ook Nederland daaraan uitvoering geven. 
Als het wetsvoorstel door het parlement komt – en dat 
zal zeker gebeuren – moeten banken, verzekeraars en 
andere financiële instellingen met ingang van volgend jaar 
vaststellen van welk land hun rekeninghouders inwoner 
zijn. Als een rekeninghouder inwoner is van een land dat 
CRS heeft geïmplementeerd, moet de instelling financiële 
informatie over deze rekeninghouder gaan aanleveren 
voor geautomatiseerde uitwisseling met de Belastingdienst 
van dat land. Daarmee is het fameuze bankgeheim van 
landen als Zwitserland en Oostenrijk definitief op de 
mestvaalt van de geschiedenis beland. Pikant detail is wel 
dat Oostenrijk een jaar uitstel heeft bedongen en pas per 
2017 gaat implementeren. Er was meer tijd nodig om het 
bankgeheim af te bouwen.

De verplichting om dergelijke informatie aan te leveren 
is opgelegd aan “financiële instellingen” die gevestigd 
of vertegenwoordigd zijn in een van de deelnemende 
landen. Dat begrip is ruim geformuleerd en omvat banken, 
verzekeraars, beleggingsfondsen, commissionairs in 
effecten, kortom vrijwel alle instellingen die zich bezig 

kunnen houden met particulier vermogen. De belangrijkste 
uitzondering zijn pensioenfondsen, zij zijn vrijgesteld, 
omdat het risico op belastingontduiking hier zeer gering 
wordt geacht.
 
Deze financiële instellingen moeten allereerst gaan 
vaststellen van welk land hun cliënt fiscaal inwoner is. 
Het gaat dus niet om nationaliteit maar om (fiscaal) 
inwonerschap. Staat eenmaal vast dat de cliënt 
inwoner is van een van de deelnemende landen (naar 
verwachting zullen per volgend jaar zo’n 44 landen 
gaan meedoen), dan is de instelling verplicht om allerlei 
financiële gegevens van haar cliënt aan te leveren aan 
haar eigen Belastingdienst, die moet zorgen voor de 
geautomatiseerde uitwisseling met het land waar de cliënt 
woont.

De informatie die moet worden uitgewisseld gaat bepaald 
verder dan alleen de rente op spaarrekeningen. Het gaat 
inderdaad om rente, maar ook om dividenden, bepaalde 
lijfrenten, maar ook om de saldi van allerlei rekeningen 
en depots. Verder gaat het ook om de opbrengst 
van financiële transacties, denk gemakshalve aan 
vermogensresultaten op effectentransacties.

Het hele verhaal betekent een forse administratieve 
lastenverzwaring voor financiële instellingen. Zij zullen 
om te beginnen moeten gaan vaststellen van welk land 
hun cliënten fiscaal inwoner zijn, iets wat niet altijd even 
eenvoudig is. Toch is het vanuit die sector oorverdovend 
stil. Het laatste wat de banken willen is de indruk wekken 
dat men zwartspaarders wil faciliteren. De consequentie 
is wel dat een onvoorstelbare hoeveelheid informatie over 
belastingplichtigen de wereld rond zal gaan, waarvan 
de overgrote meerderheid helemaal geen zwartspaarder 
zal zijn. En overigens: de informatieverstrekking betreft 
niet alleen natuurlijke personen maar ook entiteiten zoals 
vennootschappen.

En de privacy? Tja… 

Mr. F. Bracht  
088 288 0339 
FBracht@deloitte.nl
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De Hoge Raad stelde in 2013 prejudiciële vragen aan 
het Hof van Justitie, waarin het hof werd verzocht uiteen 
te zetten hoe de vergelijkingsmaatstaf moest worden 
aangelegd tussen binnenlandse en grensoverschrijdende 
dividenduitkeringen. Recentelijk deed het Hof van Justitie 
uitspraak in deze kwestie. In een andere zaak oordeelde 
de Hoge Raad zonder tussenkomst van het hof over de 
teruggaaf van dividendbelasting aan een Luxemburgse 
SICAV. Beide kwesties worden besproken.

Miljoen, X en Société Générale
In drie zaken werd het Hof van Justitie gevraagd 
of sprake was van een inbreuk op het EU-recht. 
Nederlandse vennootschappen keerden dividend uit 
aan hun aandeelhouders. De aandeelhouders bevonden 
zich in andere EU-lidstaten. Zij hielden de belangen in 
de Nederlandse vennootschap ter belegging. Op de 
dividenduitkeringen werd dividendbelasting ingehouden 
naar het tarief van 15%. Deze bronheffing vormde voor 
hen een eindheffing.

Wanneer de aandeelhouders in Nederland gevestigd 
waren geweest zou ook 15% dividendbelasting zijn 
ingehouden op de dividenduitkering. In dat geval vormde 
de bronbelasting echter een verrekenbare voorheffing op 
de door de aandeelhouder verschuldigde inkomsten- of 
vennootschapsbelasting.

Het Hof van Justitie moest duidelijk maken met 
welke binnenlandse situatie de eindheffing in 
grensoverschrijdende situaties vergelijkbaar is. Het 
hof oordeelde dat de heffing van dividendbelasting 
als eindheffing moest worden vergeleken met 

Het lijkt een never-ending story te worden: De verenigbaarheid van de 
Nederlandse dividendbelasting met het EU-recht. Ook in deze editie 
van Taxtueel kan weer een nieuw hoofdstuk aan deze discussie worden 
toegevoegd.

De EU en de 
dividendbelasting

de gecombineerde heffing van dividendbelasting 
en inkomsten- of vennootschapsbelasting in 
grensoverschrijdende situaties. Wanneer dit resulteerde 
in een hogere belastingdruk in de grensoverschrijdende 
situatie was sprake van een inbreuk op het EU-recht. 
Wel maakte het Hof van Justitie een onderscheid naar de 
aard van de aandeelhouder, namelijk tussen natuurlijke 
personen en rechtspersonen.

Natuurlijke personen
De buitenlandse natuurlijke personen zouden, waren 
zij in Nederland woonachtig, belast worden in box 3. 
Dat betekent dat niet het daadwerkelijk ontvangen 
dividend in de heffing wordt betrokken, maar een 
forfaitair rendement op basis van de waarde van het 
aandelenpakket. Bovendien geldt een drempelbedrag, 
waaronder geen box 3-heffing verschuldigd is. De 
eerder ingehouden dividendbelasting mag vervolgens 
in mindering worden gebracht op de box 3-heffing. 
Wanneer deze meer bedraagt dan de verschuldigde 
inkomstenbelasting vindt teruggaaf van het meerdere 
plaats. Het Hof van Justitie oordeelde dat alle elementen 
die in een binnenlandse situatie worden meegewogen 
ook in de grensoverschrijdende situatie moeten worden 
vergeleken. Dit betekent dat een berekening moet worden 
gemaakt van de door een niet-inwoner verschuldigde box 
3-belasting alsof hij in Nederland gevestigd was geweest, 
waarbij ook rekening moest worden gehouden met het 
drempelbedrag. Het verschil tussen de doorgaans hogere 
eindheffing van dividendbelasting in grensoverschrijdende 
situaties en de combinatie van dividend- en 
inkomstenbelasting in binnenlandse (Nederlandse) 
verhoudingen moet aan de buitenlandse aandeelhouder 
worden teruggegeven.
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Rechtspersonen
Voor rechtspersonen geldt een vergelijkbare redenering. 
De dividendbelasting is in grensoverschrijdende 
verhoudingen een eindheffing. In binnenlandse situaties 
kon de ingehouden dividendbelasting echter als 
voorheffing worden verrekend met de verschuldigde 
vennootschapsbelasting. Het betrof immers belangen 
waarop de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing 
was. Ook hier oordeelde het Hof van Justitie dat een 
vergelijking moest worden gemaakt tussen de eindheffing 
en de gecombineerde heffing van dividend- en 
vennootschapsbelasting. Doorgaans zal de laatste hoger 
zijn, omdat het nominale vennootschapsbelastingtarief 
25% bedraagt. Alleen wanneer kosten in aftrek kunnen 
worden gebracht die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan 
de dividenduitkering kan dit mogelijk lager zijn. Wanneer 
de vergelijking leidt tot een lagere belastingdruk dan de 
verschuldigde 15% dividendbelasting moet Nederland 
voorzien in een teruggaaf. De verwachting is dat dit niet in 
veel situaties daadwerkelijk tot een teruggaaf zal leiden. Of 
het arrest aanleiding geeft tot voldoende duidelijkheid zal 
echter in de toekomst moeten blijken.

Luxemburgse SICAV
In een andere kwestie werd de zaak door de Hoge 
Raad zelf afgedaan zonder dat prejudiciële vragen 
werden gesteld aan het Hof van Justitie. Het ging om 
de vraag of een Luxemburgse SICAV recht had op 
teruggaaf van dividendbelasting. De SICAV hield diverse 
beleggingen in Nederlandse vennootschappen. Over de 
dividenduitkeringen van de Nederlandse vennootschappen 
werd 15% dividendbelasting ingehouden. Een SICAV is in 
Luxemburg nagenoeg volledig vrijgesteld van belastingen 
en kan daardoor de Nederlandse bronheffing niet 
verrekenen in Luxemburg. De SICAV deed daarom een 
verzoek tot teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting. 
Het verzoek werd geweigerd. De Hoge Raad moest in 
laatste instantie oordelen of de weigering mogelijk in 
strijd is met het EU-recht. Wanneer een binnenlandse 
beleggingsinstelling een Nederlands dividend zou hebben 
ontvangen zou weliswaar ook dividendbelasting op de 
dividenduitkering zijn ingehouden, maar deze kan worden 
verrekend met de dividendbelasting die verschuldigd 
is met de dividendbelasting over de dooruitdeling van 
het dividend aan de achterliggende participanten. 
De inhouding van dividendbelasting kon daardoor in 
binnenlandse situaties worden geneutraliseerd, hetgeen in 
de onderhavige kwestie niet mogelijk was.

De Hoge Raad oordeelde uiteindelijk dat geen sprake is van 
een inbreuk op het EU-recht. De Hoge Raad sloot daarvoor 
aan bij de doelstelling van de Nederlandse regeling van de 
fiscale beleggingsinstelling (fbi). Deze Nederlandse regeling 
moet het aantrekkelijker maken om collectief te beleggen, 
maar fiscaal mag dit geen consequenties hebben. Om 
deze reden is de belastingdruk bij een fbi nihil; de fbi is 
vennootschapsbelastingplichtig naar een tarief van 0% 
en effectief drukt geen dividendbelasting op de fbi. Bij de 
uitkering aan een buitenlandse vennootschap, zoals de 

SICAV, moet derhalve gelijkstelling plaatsvinden met een 
buitenlandse aandeelhouder die via een Nederlandse fbi 
belegt. In dat geval is de effectieve dividendbelastingdruk 
15%, dus datzelfde moet ook gelden voor de SICAV in de 
onderhavige kwestie. De Hoge Raad kwam daarmee tot de 
conclusie dat geen verschil in behandeling plaatsvindt en 
dus dat de regeling niet in strijd is met het EU-recht.

Kritiek
Het arrest stuitte op veel kritiek. De Hoge Raad lijkt 
met het arrest terug te komen op zijn eerdere arrest 
over het Finse open-end beleggingsfonds. In dat arrest 
was een materiële vergelijking tussen een buitenlands 
beleggingsfonds en de fbi nog noodzakelijk. Die lijn 
wordt nu volledig losgelaten. De reden hiervoor laat de 
Hoge Raad in het midden. Daarnaast lijkt de Hoge Raad 
ervan uit te gaan dat Nederlanders via een fbi beleggen 
en buitenlanders via buitenlandse instellingen, zoals de 
SICAV. Het gaat daarmee voorbij aan de mogelijkheid dat 
een Nederlander via een SICAV belegt in Nederlandse 
vennootschappen. Voor die situaties leidt het arrest 
van de Hoge Raad nu mogelijk tot een minder gunstige 
behandeling. Ten slotte vergeet de Hoge Raad de laatste 
stap te zetten in zijn vergelijking: Wat gebeurt er wanneer 
de vergelijking met een rechtstreeks belang, dus zonder 
tussenvoeging van een beleggingsfonds, wordt gemaakt? 
In dergelijke situaties zou moeten worden teruggevallen in 
de redenering die het Hof van Justitie uiteindelijk bezigde 
in de hierboven besproken zaken Miljoen, X en Société 
Générale. De Hoge Raad wees echter eerder arrest dan het 
Hof van Justitie, maar verwees niet naar de uitkomst van 
de destijds nog aanhangige zaken. 

Slotopmerkingen
Door in de SICAV-kwestie geen prejudiciële vragen 
te stellen en de plotselinge omslag in de wijze van 
motiveren blijft het arrest nog voor discussie zorgen. De 
kwestie voorleggen aan het Hof van Justitie had veel 
onduidelijkheid weg kunnen nemen. Een echt definitief 
oordeel blijft nu boven de markt hangen. Dat betekent 
ook dat het aantal teruggaafverzoeken vermoedelijk niet 
zal afnemen, al is dat maar ter behoud van rechten van 
de belastingplichtigen. De kans op succes is weliswaar 
niet toegenomen, rechten dienen nog wel te worden 
veiliggesteld. 

J.J.A.M. Korving LL.M. M.A. 
088 288 1911 
jkorving@deloitte.nl
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Groupe Steria, gevestigd in Frankrijk, heeft diverse 
dochtervennootschappen binnen en buiten Frankrijk. 
Groupe Steria kan de buitenlandse dochters niet in 
een fiscale eenheid opnemen omdat de Franse wet dit 
verbiedt. Voor buitenlandse dochters geldt evenwel een 
deelnemingsvrijstelling, maar deze is de facto beperkt tot 
95% van het uitgekeerde dividend. De overige 5% wordt 
gezien als niet aftrekbare kosten. 

Wanneer de buitenlandse dochtervennootschappen wel 
in een fiscale eenheid zouden mogen worden opgenomen 
zou de kostenaftrekbeperking niet gelden omdat binnen 
de fiscale eenheid het dividend geen rol speelt, dat wil 
zeggen geheel is vrijgesteld bij de moedervennootschap en 
derhalve een aftrekbeperking ook niet aan de orde is. 
In geschil is of in relatie tot de bovenstaande 
kostenaftrekbeperking de omstandigheid dat geen 
grensoverschrijdende fiscale eenheid is toegestaan in strijd 
is met het vrije verkeer van vestiging nu met een fiscale 
eenheid een dergelijke beperking zich niet voordoet. 

Wettelijke knelpunten
Frankrijk past een 95%-deelnemingsvrijstelling toe op 
ontvangen winstuitkeringen. De resterende 5% kwalificeert 
als niet-aftrekbaar aandeel voor kosten en lasten. De 
95% deelnemingsvrijstelling is in overeenstemming 
met de Moeder-dochterrichtlijn en wordt toegepast 
op binnenlandse en grensoverschrijdende situaties. De 
regeling vormt op zichzelf beschouwd derhalve geen 
inbreuk op EU-recht. 

Het fiscale 
eenheidsregime wederom onder 
de loep!

Het Hof van Justitie oordeelde dat Frankrijk in strijd met het EU-
recht handelt door buitenlandse dochtermaatschappijen wat betreft 
deelnemingsresultaten minder gunstig te behandelen dan binnenlandse 
dochtermaatschappen die zijn opgenomen in de ‘intégration fiscale’, 
de Franse fiscale eenheid. Aldus is het Franse fiscale eenheidsregime 
op elementen in strijd met de vrijheid van vestiging. Dat heeft ook 
gevolgen voor het regime van de fiscale eenheid in Nederland.

Er ontstaat echter een probleem doordat de 
95%-vrijstelling een 100%-vrijstelling kan worden door 
het aangaan van de Franse versie van de fiscale eenheid. 
Deze Franse fiscale eenheid is echter beperkt tot in 
Frankrijk gevestigde vennootschappen waardoor er een 
verschil ontstaat tussen binnenlandse verhoudingen – 
welke in aanmerking komen voor een 100% vrijstelling 
– en EU-situaties – welke slechts een 95% vrijstelling 
kunnen toepassen. Het Hof van Justitie is gevraagd of dit 
verenigbaar is met de EU-rechtelijke vrijheid van vestiging.

Arrest
Het Hof van Justitie is van mening – evenals de Advocaat-
generaal – dat de kostenaftrekbeperking in combinatie 
met de omstandigheid dat geen grensoverschrijdende 
fiscale eenheid is toegestaan in strijd is met het vrije 
verkeer van vestiging. De redenering die hieraan ten 
grondslag ligt is dat Franse moedermaatschappijen minder 
gunstig worden behandeld wanneer zij buitenlandse (EU-)
dochtervennootschappen houden dan wanneer zij Franse 
dochtervennootschappen houden, nu zij buitenlandse 
(EU-)dochtervennootschappen niet kunnen voegen in de 
fiscale eenheid. Dit kan het voor de moedermaatschappij 
minder aantrekkelijk maken om in een andere lidstaat een 
dochter op te richten, hetgeen een belemmering vormt 
voor het vrije verkeer van vestiging. Het Hof van Justitie 
heeft in het arrest expliciet aangegeven dat per element 
– dat wil zeggen per fiscale regeling – beoordeeld moet 
worden of sprake is van een belemmering en zo ja, of daar 
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een rechtvaardiging voor bestaat. Deze benadering wordt 
in de praktijk wel de ‘per element’-benadering genoemd: 
per fiscale regeling moet worden beoordeeld of die onder 
een fiscale eenheidachtigregime gunstiger is dan zonder 
een toepassing van een dergelijk regime.

Consequenties 
Voor de fiscale praktijk is dit Groupe Steria-arrest een zeer 
belangwekkend arrest dat vele discussies opstart over 
de reikwijdte van het fiscale eenheidsregime. Het gevolg 
van de uitspraak is in de eerste plaats dat Frankrijk ook 
in vergelijkbare EU-situaties de 100%-vrijstelling moet 
toepassen. Daarnaast heeft het arrest mogelijk gevolgen 
voor andere lidstaten, waaronder Nederland. Nederland 
kent immers ook een fiscale eenheidsregime dat in 
beginsel is beperkt tot binnenlandse situaties.

Aldus dient te worden beoordeeld in hoeverre Nederlandse 
elementen die zijn voorbehouden aan vennootschappen 
die zijn opgenomen in een Nederlandse fiscale eenheid, 
en die een gunstigere behandeling tot gevolg hebben, 
een inbreuk vormen op het vrije verkeer van vestiging. 
Hierbij kan worden gedacht aan diverse fiscale regelingen 
zoals de houdsterverliesregeling en regelingen omtrent de 
aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente.

Mr. T.A.Y. Swaen 
088 288 8699
tswaen@deloitte.nl

Mr. L.E. Verkoijen
088 288 1412
lverkojien@deloitte.nl
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Europa zet in op 
harmonisatie belastinggrondslag

De Europese Commissie heeft een omvangrijk actieplan gepubliceerd voor een eerlijk 
en efficiënt systeem van bedrijfsbelastingen. Het actieplan zal de komende tijd worden 
omgezet in concrete maatregelen, die ook voor Nederland gevolgen kunnen hebben. De 
belangrijkste actiepunten zijn hieronder nader uiteengezet.

Van CCCTB naar CCTB
In 2011 stelde de Europese Commissie een Common 
Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) voor. Hierdoor 
zouden bedrijven er voor kunnen kiezen om de winst 
van hun Europese groep op geharmoniseerde wijze vast 
te stellen op EU-niveau. Dat betekent dat het resultaat 
van de totale groep volledig bij de moedervennootschap 
wordt vastgesteld. Deze geconsolideerde winstgrondslag 
zou vervolgens volgens een bepaalde verdeelsleutel 
worden toegerekend aan de lidstaten waar de groep 
actief was. De voorgestelde verdeelsleutel is gebaseerd 
op de omzet, het aantal werknemers en het kapitaal 
dat binnen de individuele groepsentiteiten aanwezig is. 
Nadat een deel van de geconsolideerde winst aldus is 
gealloceerd aan de individuele groepsvennootschappen in 
de desbetreffende landen, past elk van die landen daarop 
het eigen belastingtarief toe. Naast de winstconsolidatie 
zou het moeten leiden tot een verlichting van de 
administratieve kosten. 

Binnen de EU bestaat veel verzet tegen het voorgestelde 
CCCTB-regime, ook van Nederland. De Nederlandse kritiek 
richt zich vooral op de verdeelsleutel waarbij diensten niet 
worden meegenomen. Dat is voor ons land ongunstig 
en zou leiden tot een forse daling van de opbrengst 
van vennootschapsbelasting. Omdat de lidstaten geen 
overeenstemming kunnen bereiken over met name 
de verdeelsleutel, stelt de Europese Commissie nu een 
niet-geconsolideerde variant van de geharmoniseerde 
grondslag voor de vennootschapsbelasting voor, de 
CCTB. In 2016 volgt een daadwerkelijk aangepast 
richtlijnvoorstel, maar de belangrijkste aanpassingen zijn 
door de Commissie reeds aangegeven:
1. De CCTB is niet optioneel, maar krijgt een 

verplicht karakter. 
2. De winsttoerekeningsregels worden 

(voorlopig) geschrapt. 
3. Als gevolg van het schrappen van de consolidatie 

worden wel regels geïntroduceerd die binnen 
CCTB grensoverschrijdende verliesverrekening 
mogelijk maken.
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Overige plannen
Naast de afslanking van CCCTB tot CCTB, stelt de Europese 
Commissie een aantal andere maatregelen voor. Ook deze 
moeten allemaal nog nader worden uitgewerkt in concrete 
voorstellen.

1. Plannen worden voorbereid waardoor winsten
worden belast op de plaats waar daadwerkelijk
economische activiteiten worden verricht. Hiermee
tracht de Europese Commissie tegen te gaan dat
winstgrondslagen worden uitgehold door, onder
andere, het gebruik van belastingparadijzen. Er wordt
ook een zwarte lijst met belastingparadijzen tot stand
gebracht.

2. De Code of Conduct wordt versterkt. Deze
Gedragscode ter bestrijding van schadelijke
belastingmaatregelen is in het leven geroepen om
de lidstaten erop te wijzen dat bepaalde nationale
fiscale maatregelen schadelijk zijn voor het zakelijke
klimaat in de EU. Door de schadelijke maatregelen te
benoemen worden lidstaten politiek toe gedwongen
deze maatregelen af te schaffen of aan te passen.
De criteria voor schadelijke belastingconcurrentie
worden aangepast en er wordt onderzocht of landen
regelingen kennen die daaraan voldoen. Het is
vervolgens de bedoeling dat dergelijke regelingen
worden aangepast of beëindigd.

3. Dubbele niet-belasting moet worden voorkomen en
bestreden. Dit kan onder andere door de introductie
van algemene antimisbruikbepalingen.

4. De Europese Commissie gaat samen met het
bedrijfsleven en de lidstaten werken aan transfer
pricing regels. Deze moeten meer in lijn komen met de
daadwerkelijke waardetoevoeging, zoals opgenomen
in OESO Richtsnoeren. Daarnaast wordt getracht tot
meer transparantie te komen, bijvoorbeeld ten aanzien
van rulings. Dit actiepunt is duidelijk het gevolg van de
beslissing in de staatssteundiscussie rondom Starbucks,
FIAT en Amazon.

5. Het bereik van het Arbitrageverdrag dat nu nog is
beperkt tot verrekenprijsgeschillen, wordt uitgebreid.
Concrete voorstellen volgen in de zomer van 2016.

6. Werkzaamheden ten aanzien van transparantie worden
voortgezet. Dit geldt tevens voor verbeteringen
van grensoverschrijdende samenwerking tussen
belastingautoriteiten bij boekenonderzoeken.

Nederlands standpunt
Nederland heeft de door de Europese Commissie 
voorbereide documenten doorgestuurd aan de Tweede 
Kamer. Daarbij geeft zij tevens een reactie op de 
stukken. De grondtoon met betrekking tot de plannen 
is positief. Wel is het kabinet op onderdelen kritisch. 
Ten aanzien van de CCTB geeft de staatssecretaris aan 
dat de inzet is om belastingontwijking tegen te gaan 
door gerichte harmonisaties die ingrijpen op werkelijke 
ontwijkingsconstructies. Hoe CCTB in dat verhaal past is 
niet volledig duidelijk. Wel geeft de staatssecretaris aan dat 
hij niet kan instemmen met een eventueel volgend CCCTB-
voorstel, wanneer de verdeelsleutel onaangepast blijft.

Daarnaast wenst de staatssecretaris dat EU-initiatieven 
ter bestrijding van grondslagerosie en winstverschuiving 
aansluiten bij de conclusies uit de BEPS-rapporten. 
Bovendien moeten de uitkomsten van de 
Gedragscodegroep de vorm hebben van juridisch 
verbindende ‘hard law’. Dit lijkt vooralsnog niet in alle 
gevallen zo te zijn.

J.J.A.M. Korving LL.M. M.A.
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl
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Casus
Onlangs heeft de Hoge Raad een knoop moeten 
doorhakken over een overzichtelijk twistpunt waarbij 
stilgestaan werd bij het tijdsbegrip jaar. Wat was het geval? 
A bv en haar deelnemingen vormden een fiscale eenheid 
van 1 januari 2006 tot en met 21 april 2009 (FE1). Per 22 
april 2009 werd D bv als nieuwe moedermaatschappij aan 
deze FE toegevoegd (FE2) en nog hetzelfde jaar op 22 
december 2009 werd X bv als nieuwe moedermaatschappij 
toegevoegd (FE3). Alle drie opvolgende fiscale eenheden 
FE1, FE2 en FE3 hebben gedurende 2009 verlies geleden. 
FE1 heeft over 2006, 2007 en 2008 belastbare winst 
gepresenteerd. Het verlies van FE1 gerealiseerd in de 
periode van 1 januari 2009 tot en met 21 april 2009 voor de 
voeging met FE2 is conform het verzoek geheel verrekend 
met de belastbare winst van 2006 van FE1. De verliezen van 
FE1 die zij realiseerde in 2009 in de periode dat zij gevoegd 
is in FE2, derhalve na 21 april 2009 en FE3 na 21 december 
2009 zijn echter niet verrekend met de belastbare winst 
2006 van FE1. De inspecteur is namelijk van mening dat de 
verliezen van de resterende periode in 2009 verrekenbaar 
zijn met 2007 en 2008! Daarmee constateert de inspecteur 
dat sprake is van twee jaren in het boekjaar 2009.

Een of twee jaar
In de vennootschapsbelasting is bepaald wat onder een 
jaar moet worden verstaan. Er is onder andere vastgelegd 
dat bij het aangaan of verbreken van een fiscale eenheid 
de periode dat de belastingplichtige geen deel uitmaakt 
van de fiscale eenheid, die periode als een afzonderlijk jaar 
moet worden aangemerkt. Belanghebbende stelt nu in 
haar beroep bij de rechtbank de vraag of de periode van 1 
januari 2009 tot en met 21 april 2009 moet worden gezien 
als een afzonderlijk jaar met betrekking tot de achterwaartse 
verliesverrekening. Bij een positief antwoord betekent dit 
dat de mogelijkheid tot achterwaartse verliesverrekening 
met voorvoegingswinsten wordt beperkt. De rechtbank stelt 

Back to the future

Verliesverrekeningstermijnen en (boek)jaar kunnen aparte perioden 
behelzen. Ofwel: een (boek)jaar kan uit meer jaren bestaan, zo blijkt uit 
een arrest van de Hoge Raad. Een beetje complex maar wel relevant.

belanghebbende in het gelijk, waardoor het verlies van FE1 
over geheel 2009 te verrekenen zou zijn met het belaste 
resultaat uit 2006 van FE1: het boekjaar 2009 moet, aldus 
de rechtbank, als een jaar worden aangemerkt en niet als 
twee jaar.

De inspecteur stelt hoger beroep in en het hof stelt hem in 
het gelijk. Het hof ziet het dus anders dan de inspecteur. 
Belanghebbende gaat in cassatie zodat nu de Hoge Raad 
een knoop moet doorhakken over een overzichtelijk 
twistpunt. De Hoge Raad oordeelt dat de periode in 2009 
voor de voeging met FE2 (1 januari tot en met 21 april) 
als een afzonderlijk jaar moet worden beschouwd voor de 
verrekening van verliezen. Hij komt tot deze conclusie op 
basis van de parlementaire geschiedenis en de wettekst. 
Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat indien een 
fiscale eenheid ontstaat of wordt ontbonden gedurende het 
kalenderjaar men twee tijdvakken dient te onderscheiden. 
Immers deze tijdvakken worden dan ieder aangemerkt 
als boekjaar en zijn de basis voor het onder eigen 
naam ontvangen van een aanslag of verliesbeschikking. 
Belanghebbende trekt dus uiteindelijk aan het langste eind.

Tot slot
De uitspraak achten zij juist en terecht. Het is wel zaak dat 
men zich realiseert de benadering van de tijdvakken als 
‘jaren’ wellicht ook consequenties kan hebben voor andere 
bepalingen waar gebruik wordt gemaakt van termijnen 
(lees: jaren). Bijvoorbeeld bij de herinvesteringsreserve. 
Men dient zich er ook bewust van te zijn dat het de 
belastingplichtige is die beslist of zij wijzigingen aanbrengt 
in haar boekjaar, door initiatief te nemen voor het aangaan 
van een fiscale eenheid als ook door het wijzigen van 
statutaire bepalingen, hoewel dat natuurlijk soms ook 
noodgedwongen het geval kan zijn. Hoe dan ook, het blijft 
dus oppassen met ‘fiscale jaren’. 

Mr. F.P.P. de Bont
088 288 1572 
fdebont@deloitte.nl
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Feiten en omstandigheden
In deze zaak richt belanghebbende, een Zweedse 
onderneming, een dochtervennootschap op in het 
Verenigd Koninkrijk. De aandelen zijn in dollars uitgegeven. 
Een aantal jaren later is belanghebbende van plan de 
activiteiten van de Britse dochter te beëindigen. Zij 
verwacht daarbij een valutakoersverlies op de aandelen 
te lijden. De Zweedse Belastingdienst staat aftrek van 
het valutakoersverlies niet toe. Belanghebbende stelt 
daarop dat haar vrijheid van vestiging wordt beperkt. Bij 
het oprichten van een deelneming in het buitenland met 
aandelen in een vreemde valuta, ontstaat het risico op 
een valutaverlies, dat vervolgens niet in aftrek kan komen. 
Terwijl datzelfde risico uiteraard niet wordt gelopen bij 
het oprichten van een deelneming in Zweden, omdat dan 
geen sprake kan zijn van een valutaverlies. Het is aan het 
Hof van Justitie om te oordelen of de vrijheid van vestiging 
aan de Zweedse wetgeving op dit punt in de weg staat. 

De Zweedse deelnemingsvrijstelling
Indien aandelen “voor bedrijfsdoeleinden” worden 
gehouden, worden daarmee samenhangende 
kapitaalwinsten of -verliezen in beginsel niet belast in 
het Zweedse systeem. Ook valutaresultaten worden niet 
belast. Deze regeling geldt zowel voor deelnemingen in 
Zweedse vennootschappen, als voor deelnemingen in 
buitenlandse vennootschappen.

Valutaverliezen in 
grensoverschrijdende situaties

Onlangs heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat Zweden een 
valutaverlies op een Britse dochteronderneming niet in aftrek hoeft 
toe te laten. Volgens het Hof van Justitie is dit niet in strijd met het 
EU-recht, omdat valutawinsten in een vergelijkbare situatie ook niet 
belast zijn. Door de Zweedse deelnemingsvrijstelling toe te passen 
op zowel winst- als verliessituaties en geen onderscheid te maken 
tussen binnen- en buitenlandse deelnemingen, hanteert Zweden een 
symmetrisch systeem en wordt de vrijheid van vestiging niet beperkt. 
Deze uitspraak heeft mogelijk ook gevolgen voor de Nederlandse 
deelnemingsvrijstelling.

Het Hof van Justitie stelt dat geen sprake kan zijn van een 
nadeliger behandeling van grensoverschrijdende situaties 
dan zuiver binnenlandse situaties, omdat in het Zweedse 
systeem de binnenlandse en de buitenlandse situatie gelijk 
worden behandeld. Het is echter de vraag of niet sprake is 
van verborgen discriminatie. Van verborgen discriminatie 
kan sprake zijn wanneer een regeling in de meeste 
gevallen nadelig uitwerkt voor grensoverschrijdende 
situaties. Valutaverliezen zullen zich vaker voordoen bij 
deelnemingen gevestigd in een andere lidstaat. Het Hof 
van Justitie stelt dat dat niet leidt tot de conclusie dat 
sprake is van verborgen discriminatie, omdat valutawinsten 
ook niet belast zullen worden. Valutaverliezen zullen 
valutawinsten niet stelselmatig overtreffen, zodat er geen 
sprake kan zijn van een doorgaans nadeligere behandeling 
van grensoverschrijdende situaties.

Het Hof van Justitie overweegt ten slotte dat lidstaten 
niet verplicht zijn om fiscale neutraliteit te bewerkstelligen 
door hun eigen wetgeving af te stemmen op die van een 
andere lidstaat. Een lidstaat is dan ook niet verplicht om 
de belastingregeling aan te passen om rekening te houden 
met eventuele wisselkoersrisico’s. Het Hof van Justitie 
concludeert dan ook dat de Zweedse regeling de vrijheid 
van vestiging niet beperkt.
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Samenhang met Deutsche Shell
De conclusie van het Hof van Justitie over de 
aftrekbaarheid van valutaverliezen was in een eerdere 
casus waarover het Hof van Justitie oordeelde (Deutsche 
Shell) anders. Duitsland moest in dit geval alsnog de aftrek 
van het valutaverlies toestaan. In de zaak Deutsche Shell 
werd een valutakoersverlies geleden op terugbetaling 
van kapitaal in een Italiaanse vaste inrichting. Het Duitse 
recht rekent doorgaans zowel positieve als negatieve 
valutakoersresultaten tot het inkomen, tenzij een 
belastingverdrag anders bepaalt. Omdat de boekhouding 
van de Italiaanse vaste inrichting in de nationale valuta 
was opgesteld (de toenmalige Italiaanse Lire), kon dit 
verlies niet in de Italiaanse winst tot uitdrukking komen. 
Het verlies was ook in Duitsland niet aftrekbaar, doordat 
valutaresultaten niet werden belast door werking van het 
verdrag tussen Duitsland en Italië. Het Hof van Justitie 
zag een belemmering in het feit dat belanghebbende 
het geleden valutaverlies nergens in aftrek kon nemen. 
Omdat het verlies vanwege zijn aard alleen in Duitsland 
in aanmerking genomen kon worden, moest Duitsland 
alsnog aftrek toestaan.

In het Zweedse recht worden valutaresultaten op voor 
bedrijfsdoeleinden gehouden aandelen niet belast, terwijl 
in het Duitse recht valutakoersresultaten wel tot het 
inkomen werden gerekend. Doordat de juridische context 
van de twee zaken verschilde, kon het Hof van Justitie tot 
een andere conclusie komen in de Zweedse casus. 

Gevolgen voor Nederlands recht
In de Nederlandse deelnemingsvrijstelling worden, net 
als in Zweden, valutaresultaten op deelnemingen buiten 
het belastbare resultaat gehouden. Na de uitspraak van 
het Hof van Justitie in de zaak Deutsche Shell heeft de 
Nederlandse wetgever een nieuwe bepaling ingevoerd. 
Deze bepaling houdt in dat, wanneer valutaverliezen op 
deelnemingen in aftrek komen, soortgelijke valutawinsten 
vanaf dat jaar ook in de heffing moeten worden 
betrokken. De wetgever beoogt te voorkomen dat er 
na het arrest Deutsche Shell valutaverliezen afgetrokken 
kunnen worden, terwijl daarna geen valutawinsten 
genomen hoeven te worden. Na de recente uitspraak van 
het Hof van Justitie in de Zweedse casus is het de vraag 
of deze nieuwe bepaling nog nut heeft, nu het duidelijk 
is dat het in de deelnemingsvrijstelling betrekken van 
valutaresultaten geen belemmering van de vrijheid van 
vestiging vormt.

Enkele op dit moment lopende beroepsprocedures gaan 
over de vraag of het huidige Nederlandse systeem in 
strijd is met EU-recht. Alhoewel de uitspraak van het 
Hof van Justitie in de Zweedse casus een belangrijke 
indicatie zal zijn voor de uitkomst van die procedures, 
kan het arrest niet zomaar een-op-een toegepast worden 
op de Nederlandse situatie. In het Nederlandse systeem 
zijn valutaverliezen in bepaalde situaties namelijk toch 
aftrekbaar. Te denken valt aan de liquidatieverliesregeling. 
De invloed van de Zweedse casus op de lopende 
procedures in Nederland zal nog moeten worden 
afgewacht.  

B. Holland MSc 
088 288 2426
BoHolland@deloitte.nl 
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Verdragen tussen 
Nederland en Curaçao en met 
St. Maarten

De overkoepelende regeling ter voorkoming van dubbele belasting 
die Nederland heeft met de andere landen van het Koninkrijk wordt 
geleidelijk ontmanteld en vervangen door individuele verdragen. De 
eerste zijn die met Curaçao en St. Maarten.
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Op 17 december 2013 is een verdrag tot stand gekomen 
tussen Nederland en Curaçao. Inmiddels is dit verdrag 
het parlementaire proces doorlopen en gepubliceerd in 
het Staatsblad: het treedt ingaande 2016 in werking. 
Op 21 augustus 2015 is een vrijwel identiek verdrag met 
toelichting tussen Nederland en St. Maarten openbaar 
gemaakt. Dit verdrag was reeds in juli 2014 tot stand 
gekomen, maar de publicatie heeft enige tijd op zich laten 
wachten. De inwerkingtredingsdatum van dit verdrag is 
vooralsnog gesteld op 1 januari 2017. Het is nu wachten 
op de publicatie van het derde verdrag, namelijk met 
Aruba. Vanaf het moment van inwerkingtreding van de 
verdragen is de Belastingregeling voor het Koninkrijk 
(BRK) in zoverre niet meer van toepassing. De BRK blijft 
wel van toepassing tussen Curaçao, Aruba en St. Maarten 
onderling.

Karakteristieken
De belangrijke onderdelen van beide verdragen luiden als 
volgt: 
1. Het verdrag is van toepassing op inwoners van beide 

landen. Trusts, de Stichting Particulier Fonds (SPF), 
de Vrijgestelde Vennootschap en de Vrijgestelde 
Beleggingsinstelling kunnen geen beroep doen op 
een aantal bepalingen. Deze uitzondering geldt echter 
weer niet voor de SPF en de trust die opteren voor het 
zogenoemde 10%-regime, inhoudende dat de winst op 
Curaçao, resp. St. Maarten wordt belast tegen 10%.

2. Het verdrag is wat betreft de materiële reikwijdte van 
toepassing op inkomsten, alsmede op schenkingen en 
erfenissen indien die verschuldigd zijn krachtens de 
fictie dat een uit Nederland geëmigreerde Nederlander 
nog tien jaar onderworpen blijft aan de erfbelasting. 
Degenen echter die voor 5 juni 2014 vanuit Nederland 
zijn geëmigreerd naar Curaçao, dan wel voor 21 
augustus 2015 zijn geëmigreerd naar St. Maarten, 
worden niet getroffen door deze bepaling; voor hen 
blijft ten aanzien van schenkingen de termijn van een 
jaar gelden in plaats van vijf jaren. Voor erfenissen is 
Nederland echter ten aanzien van voor 5 juni 2014 
resp. 21 augustus 2015 geëmigreerden geheel niet 
meer heffingsbevoegd

3. Onder de BRK kent de dividendbepaling een 
bijzondere opzet. In het verdrag is de bepaling 
veel meer in overeenstemming gebracht met 
het OESO-modelverdrag. Hoofdregel is dat de 
heffingsbevoegdheid wordt toegewezen aan de 
woonstaat. De bronstaat mag 15% heffen. In 
een aantal gevallen wordt de bronstaatheffing 
teruggebracht tot 0%. Verder is er de 
zogenoemde emigratiebepaling ten aanzien van 
aanmerkelijkbelangaandelen. Wanneer een natuurlijk 
persoon is geëmigreerd naar het andere land, behoudt 
het land van emigratie nog gedurende tien jaren het 
heffingsrecht over de dividenden mits het gaat om een 
aandelenbelang van ten minste 5% en indien en voor 
zover er nog een conserverende aanslag openstaat. Er 

geldt een termijn van vijf jaar indien, voor wat Curaçao 
betreft, op 5 juni 2014, of, voor wat St. Maarten 
betreft, op 21 augustus 2015 de aandeelhouder reeds 
in het andere land woont. In die gevallen mag de 
heffing niet meer bedragen dan 15%.

4. Ten aanzien van vervreemdingswinsten op 
aanmerkelijkbelangaandelen geldt de regel dat de 
vervreemdingswinsten op dergelijke aandelen nog 
gedurende tien jaren na emigratie worden belast in het 
voormalige woonland. Dit termijn is echter gesteld op 
vijf jaar indien de belastingplichtige voor 5 juni 2014 
(Curaçao), resp. 21 augustus 2015 (St. Maarten) is 
geëmigreerd.

5. Ten aanzien van pensioenen en lijfrenten is bepaald 
dat de bronstaat bevoegd is tot heffing ter grootte 
van (maximaal) 15% over de uitkeringen welke 
heffing de woonstaat verrekent. Afkoop van pensioen 
is steeds belast in de bronstaat. Daarnaast is een 
overgangsregeling opgenomen ten aanzien van op 
Curaçao en St. Maarten wonende personen die daar 
reeds op 5 juni 2014 resp. 21 augustus 2015 woonden 
en op die datum van een ingegaan pensioen en/of 
lijfrente genoten die een periodiek karakter hebben: 
daarop is de bronstaatheffing van 15% niet van 
toepassing. Eenzelfde bepaling is opgenomen ten 
aanzien van inwoners van Nederland die een pensioen 
en/of lijfrente genieten uit Curaçao resp. St. Maarten.

Tot slot
Voor offshorevennootschappen geldt nog een 
specifiek regime met name in verband met dividenden. 
Daarbij behoort ook een overgangsregime, omdat dit 
offshoreregime sterk wordt ingeperkt. Wij hebben dat 
niet opgenomen. Indien u daar meer informatie over wilt 
hebben kunt u contact met ons opnemen. 

Voor het overige is het nu wachten op het verdrag 
met Aruba. Wij verwachten dat hier een paar andere 
regelingen in zijn opgenomen, mede omdat het fiscale 
regime van Aruba enkele eigen kenmerken bevat. 
Overigens blijft het jammer dat het verdrag met St. 
Maarten niet meer tijdig door het parlement kan worden 
aanvaard. Temeer nu met de accordering van het verdrag 
met Curaçao er over dit verdrag nog maar weinig te 
bespreken valt, ook al omdat het parlement bij het verdrag 
met Curaçao erg weinig commentaar had.

Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl
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De technologie groeit exponentieel. De fiscale regels 
hebben dat tempo niet altijd bijgehouden. Het heeft bijna 
vijf jaar gekost om de fiscale vraag te beantwoorden of 
een iPad een computer of een communicatiemiddel is. 
Vanuit technologisch oogpunt een merkwaardige vraag. Je 
kunt met een iPad alle kanten op. Een iPad is ontworpen 
als een mobiele computer, maar kan ook gebruikt worden 
om te bellen. Dit geldt ook voor mobiele telefoons. De 
functie van bellen raakt steeds meer op de achtergrond 
en een mobiele telefoon lijkt steeds meer op een 
minicomputer. Het verschil is dus al lang niet altijd meer 
duidelijk. Maar dit verschil was in de fiscale wereld anno 
2010 wel relevant voor de beantwoording van de vraag of 
een iPad belastingvrij verstrekt kan worden. 

Computer of communicatiemiddel?
Tot 2015 gold voor werkgevers die de werkkostenregeling 
niet toepasten, dat een communicatiemiddel vrij kon 
worden vergoed of verstrekt als dat voor ten minste 
10% zakelijk werd gebruikt. Voor computers gold een 
veel strengere voorwaarde, namelijk een zakelijk gebruik 
van ten minste 90%. In december 2010 verstrekte een 
werkgever een iPad aan alle werknemers die in vaste 
dienst waren. De iPads hadden een aanschafwaarde 
van € 699. De werkgever heeft hierover belasting 
afgedragen, maar daartegen vervolgens bezwaar 
gemaakt. De werkgever stelde zich op het standpunt 
dat deze verstrekking belastingvrij kon plaatsvinden 
omdat de iPad aangemerkt zou moeten worden als een 
communicatiemiddel. In de daarop volgende procedure 

iPad:
geen telefoon maar computer

Het ter beschikking stellen van telefoons wordt fiscaal anders behandeld 
dan het ter beschikking stellen van een computer. In dit verband is de 
vraag gerezen wat nu een iPad is. De Hoge Raad moest er aan te pas 
komen.

die tot aan de Hoge Raad is gekomen, was in geschil of 
de verstrekte iPads te rangschikken zijn onder de categorie 
‘telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen’, 
dan wel onder de categorie ‘computers en dergelijke 
apparatuur’.

Uit het verloop van deze juridische procedure blijkt dat 
de rechters het ook een lastige vraag vonden. In eerste 
aanleg oordeelde de rechtbank dat een iPad een computer 
is vanwege de gebruiksmogelijkheden zoals tekst- en 
dataverwerking, apps etc. Door het geheugen en de vele 
toepassingsmogelijkheden is de iPad, aldus de rechtbank, 
weliswaar geschikt voor vormen van communicatie, maar 
deze functie heeft geen “centrale rol” gezien het formaat. 
Daarmee is een iPad volgens de rechtbank meer een 
(kleine) computer dan een (groot) communicatiemiddel.

Het Gerechtshof Amsterdam was het daar niet mee eens 
en vond een iPad als computer onpraktisch. De wetgever 
heeft met de definitie “communicatiemiddel” ruimte 
opengelaten om apparaten die niet de uiterlijke kenmerken 
van een mobiele telefoon hebben, onder deze definitie te 
scharen. Het touchscreen van de iPad beperkt het apparaat 
in het gebruik als computer. Dergelijke beperkingen spelen 
niet of nauwelijks een rol bij mobiele communicatie, sms, 
e-mail of internetbezoek. Kortom, volgens het gerechtshof, 
is een tablet een communicatiemiddel.
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De Hoge Raad heeft recentelijk de knoop doorgehakt. 
Volgens de Hoge Raad moet op grond van de 
wetssystematiek eerst worden beoordeeld of een iPad in 
de categorie ‘computers en dergelijke apparatuur’ valt. Pas 
indien blijkt dat dit niet het geval is, kan de vraag aan de 
orde komen of de iPad in de categorie ‘telefoon, internet 
en dergelijke communicatiemiddelen’ moet worden 
ingedeeld.

Doorslaggevende kenmerken
De Hoge Raad verwijst naar de wetsgeschiedenis, waarin 
is toegelicht dat de uitdrukking ‘dergelijke apparatuur’ 
ziet op bijvoorbeeld digitale agenda’s, mini-notebooks 
en navigatieapparatuur. Volgens de Hoge Raad is een 
iPad in gelijke of zelfs sterkere mate bedoeld voor taken 
die ook door een computer kunnen worden verricht. Een 
iPad is veelzijdig inzetbaar: voor de verwerking en opslag 
van gegevens, de verwerking van tekst, cijfers, beeld en 
geluid, zoektochten op internet of voor ontspanning. 
Reeds daarom moet de iPad volgens de Hoge Raad 
worden ingedeeld in de categorie ‘computers en dergelijke 
apparatuur’. Dit betekent dat een zakelijk gebruik van ten 
minste 90% was vereist om de iPad onbelast te kunnen 
verstrekken. Een kostbaar oordeel voor de werkgever.

Huidige wetgeving
Gelukkig heeft de wetgever onderkend dat het 
onderscheid tussen mobiele telefoons en computers steeds 
vager wordt en heeft ondertussen de wet aangepast. Met 
ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor 
alle werkgevers verplicht geworden. Onder de nieuwe 
regels is het onderscheid tussen communicatiemiddelen 
en computerapparatuur komen te vervallen. Op grond van 
het noodzakelijkheidscriterium kan onder voorwaarden 
een iPad onbelast worden vergoed of verstrekt.

Mr. A.S.M. Boekhorst
088 288 1592
ABoekhorst@deloitte.nl
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Huidige regeling
De nieuwe regeling treedt binnenkort in werking omdat 
de huidige regeling ‘aanwijzing DGA’ aan verduidelijking 
toe is, onder andere door de introductie van de Flex bv in 
2012. 

Uitgangspunt van de huidige regeling is dat een DGA niet 
kan worden aangemerkt als werknemer – en daarmee dus 
niet premieplichtig is voor de werknemersverzekeringen 
– indien hij de feitelijke macht heeft in de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders (AVA) en er daardoor 
geen sprake is van een reële gezagsverhouding. Of 
een DGA de feitelijke macht heeft wordt in de huidige 
regeling bepaald aan de hand van de omvang van het 
aandelenbezit of het aantal stemmen dat uitgebracht kan 
worden in de AVA.

Nieuwe regeling
aanwijzing DGA

Met ingang van 1 januari 2016 treedt de nieuwe regeling 
‘aanwijzing directeur-grootaandeelhouder’ (DGA) in werking. 
Deze regeling is bedoeld om duidelijk te maken of een statutair 
bestuurder van een vennootschap ook kwalificeert als DGA voor 
de werknemersverzekeringen.

Flex-bv
Sinds de invoering van Flex bv in 2012 kan de benoeming 
en het ontslag van bestuurders ook worden opgedragen 
aan een ander orgaan dan de algemene vergadering 
van aandeelhouders. Daardoor is enige onduidelijkheid 
ontstaan over de verzekeringsplicht voor DGA’s. Met 
de invoering van de nieuwe regeling wordt getracht 
deze onduidelijkheid weg te nemen. Daarbij wordt 
beoogd om voor het merendeel van de bestuurders van 
vennootschappen de bestaande situatie te continueren, 
zonder dat hiervoor een aanpassing van de statuten 
nodig is. Kortom, bedoeld is om de bestaande praktijk 
te verduidelijken en alleen waar nodig aan te passen in 
verband met de nieuwe wetgeving en met de rechtspraak.
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Nieuwe regeling
In de nieuwe regeling gaat het – net als in de huidige 
regeling – nog steeds om het vaststellen van de 
feitelijke macht van de statutair bestuurders binnen de 
vennootschap. De nieuwe regeling verwijst echter niet 
langer naar het stemrecht in de AVA, maar naar de 
‘statutaire bepalingen’ omtrent ontslag van bestuurders. 
Daarbij worden de volgende criteria gehanteerd om te 
bepalen wie als DGA wordt aangemerkt:
• de bestuurder die, al dan niet tezamen met zijn 

echtgenoot, een zodanig aantal aandelen houdt, dat 
hij volgens de statuten van de vennootschap over zijn 
ontslag kan besluiten;

• de bestuurder die, tezamen met zijn bloed- of 
aanverwanten tot en met de derde graad, al 
dan niet tezamen met zijn echtgenoot, aandelen 
houdt die ten minste twee derde van de stemmen 
vertegenwoordigen, zodat hij over zijn ontslag kan 
besluiten;

• de bestuurders die samen alle aandelen bezitten en als 
aandeelhouders een gelijk of nagenoeg gelijk deel van 
het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen 
(nevengeschiktheid).

Tevens is bepaald dat de nieuwe regeling ook van 
toepassing is op de indirect bestuurder, dat wil zeggen 
de bestuurder die zeggenschap in de vennootschap 
heeft door tussenkomst van één of meer rechtspersonen 
waarvan hij aandeelhouder is. Voorts geldt voortaan dat – 
in tegenstelling tot de oude regeling – voor het antwoord 
op de vraag of ten minste twee derde van het stemrecht 
op de aandelen binnen de familiekring wordt gehouden 
(bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad), het 
aandelenbezit van de bestuurder zelf ook in aanmerking 
moet worden genomen. 

Ook voor DGA’s die nevengeschikt zijn aan elkaar is 
een aanvullende voorwaarde geïntroduceerd. Het gaat 
hier bijvoorbeeld om een aantal bestuurders die elk 
gelijke zeggenschap hebben in een vennootschap. Als 
aanvullende voorwaarde is nu gesteld dat het moet 
gaan om bestuurders die gezamenlijk alle aandelen in de 
vennootschap bezitten.

Wat te doen in de praktijk
Ondanks dat is beoogd om het merendeel van de huidige 
situaties ongewijzigd te laten, kan de nieuwe regeling 
‘aanwijzing DGA’ in de praktijk leiden tot wijzigingen 
in de verzekeringsplicht van DGA’s. In geval van twijfel 
adviseren wij daarom de positie van de DGA voor de 
werknemersverzekeringen opnieuw te laten beoordelen.

Drs. R.M.P. Vermeulen
088 288 4967
RoVermeulen@deloitte.nl
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Historie
Crisisheffing was in 2013 verschuldigd van werkgevers, 
voor iedere werknemer die in 2012 een hoger loon genoot 
dan €150.000. Het exces werd belast bij de werkgever 
tegen een tarief van 16%. De maatregel vloeit voort 
uit het Kunduz-akkoord van 26 april 2012, gesloten 
tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. 
Het pakket van maatregelen, waar de crisisheffing deel 
van uitmaakte, werd met veel voortvarendheid bedacht 
en geïmplementeerd om het begrotingstekort van de 
Nederlandse staat te verminderen tot de EMU norm van 
3%, waarmee een boete kon worden afgewend. De 
voortvarendheid van de regeringspartijen en oppositie 
werd destijds alom geroemd. 

Terugwerkende kracht was niet nodig
Hoewel voortvarendheid in het wetgevingsproces in tijden 
van crisis te bewonderen valt, was de terugwerkende 
kracht niet nodig geweest. Heffing over loon genoten 
vanaf 25 mei 2012, naar een iets hoger tarief of vanaf een 
lager grensloon, zou eenzelfde belastingopbrengst hebben 
kunnen genereren. Ook kan het relatieve belang van de 
crisisheffing binnen de destijds genomen maatregelen 
worden gerelativeerd. A-G Wattel rekent voor dat de 
beoogde belastingopbrengst van de crisisheffing slechts 
0,03% van de staatsbegroting besloeg. Bovendien is 
het niet zeker dat daadwerkelijk een boete is afgewend 
door de voortvarende samenwerking tussen regering en 
oppositie. Andere lidstaten die de EMU norm hebben 
overschreden, hebben geen boete gekregen.

Crisisheffing
deels onrechtmatig?

Advocaat-Generaal Wattel meent dat de crisisheffing 2013 niet 
mag worden geheven over loon dat is genoten vóór 25 mei 2012. 
Dat loon telt alleen mee voor de vraag of over na 24 mei 2012 
genoten loon mag worden geheven. 

Veel ondernemingen, te weten zij die moesten opdraaien 
voor de gevolgen van de reddingsactie van regering en 
oppositie, waren ronduit ongelukkig met de crisisheffing. 
In de pers kwam bijvoorbeeld een niet heel vermogende 
voetbalclub die enkele veel verdienende spelers op de 
loonlijst had staan. Die club verzette zich terecht met 
vele andere ondernemingen. Nagenoeg geheel corporate 
Nederland tekende, gezamenlijk of individueel, bezwaar 
aan tegen de crisisheffing. 

Argumentatie
De door de belanghebbenden aangevoerde argumenten 
zijn in essentie de volgende drie:
1. Het systeem van de wet op de loonbelasting staat geen 

dubbele heffing (van werknemer én werkgever) toe, als 
dat niet expliciet is vastgelegd in de wet.

2. Strijd met het gelijkheidsbeginsel: met de huidige 
vormgeving, draaien alleen werkgevers op voor de 
crisisheffing en niet bijvoorbeeld IB-ondernemers of 
vermogende particulieren.

3. Strijd met het recht op eigendom als bedoeld in 
het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag van de 
Rechten van de Mens (EVRM): de terugwerkende 
kracht van de maatregel is ongeoorloofd.

Bijna alle lagere rechters hebben alle argumenten 
verworpen. Zij oordeelden dat de wetgever binnen zijn 
bevoegdheden is gebleven en zij keurden de crisisheffing 
goed. Slechts een enkele lagere rechter zag wel wat in 
de argumenten. Uiteindelijk is inmiddels een aantal zaken 
bij de Hoge Raad aangekomen. Twee van die procedures 
worden door Deloitte gevoerd. Over een daarvan gaat de 
onderhavige conclusie van de A-G.
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A-G Wattel
De Advocaat Generaal bespreekt ook elk van de 
genoemde gronden. De eerste twee wijst hij af. Maar 
in de derde grond, te weten die van de ongeoorloofde 
terugwerkende kracht, dient zijns inziens gehonoreerd 
te worden. De A-G meent dat de crisisheffing 2013 niet 
mag worden geheven over loon dat is genoten vóór 25 
mei 2012, kort gezegd de datum waarop de crisisheffing 
werd aangekondigd. Hij onderbouwt zijn mening met de 
volgende argumenten:
• De terugwerkende kracht in de crisisheffing was vóór 

25 mei 2012 onvoorzienbaar en deze schond de 
gerechtvaardigde verwachting van werkgevers. 

• De last die op de werkgever werd gelegd, is 
buitensporig hoog, omdat de werkgever loon en 
bonussen heeft uitgekeerd aan werknemers, zonder dat 
hij op de hoogte was van de extra belastingheffing. 

• De crisisheffing kon en kan niet worden afgewenteld 
op anderen.

• Van anticipatie of ontwijkgedrag door de werkgever 
vóór 25 mei 2012 kan geen sprake zijn, wegens 
onbekendheid met de beoogde terugwerkende kracht 
van de maatregel.

• De maatregel beoogt niet een lacune in de wet te 
repareren. 

• De wetgever heeft geen rechtvaardiging gegeven 
voor de terugwerkende kracht. Sterker nog, de 
wetgever heeft zelfs ontkend dat sprake zou zijn van 
terugwerkende kracht, hetgeen impliceert dat geen 
belangenafweging heeft plaatsgevonden. 

• De crisisheffing heeft slechts een minuscule bijdrage 
geleverd aan de verkleining van het begrotingstekort: 
de crisisheffing besloeg slechts 0,03% van de 
staatsbegroting. De terugwerkende kracht van de 
maatregel beslaat nog maar een deel daarvan.

• De terugwerkende kracht heeft een grote impact 
gehad op de betrokken werkgever. Er is geen “fair 
balance” tussen het beoogde doel van de maatregel en 
de schending – met terugwerkende kracht – van het 
eigendomsrecht van de individuele werkgever. 

Als de bovenstaande lijn door de Hoge Raad wordt 
overgenomen is de vraag hoe rechtsherstel moet 
plaatsvinden. De A-G stelt de volgende oplossing voor aan 
de Hoge Raad. De crisisheffing 2013 mag niet worden 
geheven over loon dat is genoten vóór 25 mei 2012. Dat 
loon telt echter wel mee voor de vraag of over na 24 mei 
2012 genoten loon crisisheffing mag worden geheven. De 
A-G verduidelijkt dit met een voorbeeld:
• Werkgever X betaalt aan werknemer A in 2012 

€ 200.000; € 100.000 vóór 25 mei 2012 en € 100.000 
na die datum. Aan werknemer B betaalt hij in 2012 het 
dubbele: € 200.000 vóór 25 mei 2012 en € 200.000 na 
die datum. 

• X betaalt 16% over € 50.000 voor werknemer A, 
die het excesdeel van zijn loon (boven € 150.000) 
geheel heeft ontvangen ná 25 mei 2012, en 16% over 
€ 200.000 voor werknemer B, die vóór 25 mei 2012 al 
boven de € 150.000 zat, en wiens volledige loon van 
ná 25 mei dus onder de excesheffing valt (maar niet het 
excesdeel boven € 150.000 dat reeds vóór 25 mei viel).

We zullen zien hoe de Hoge Raad hier nu mee omgaat. De 
uitspraak is nog dit jaar te verwachten en wellicht al wel 
bekend als u dit leest. 

Tot slot
Het kabinet besloot in 2013 de ‘eenmalige’ maatregel 
met nog een jaar te verlengen, wat dezelfde stroom aan 
procedures heeft opgeleverd. De terugwerkende kracht 
speelt hier echter eigenlijk geen rol. Veel belangrijker 
in de procedures over dit jaar is dat de staatssecretaris 
altijd heeft betoogd dat de crisisheffing eenmalig was, 
maar uiteindelijk heeft de heffing toch ook in 2014 
plaatsgevonden. De vraag is dus vooral of de wetgever 
hier het vertrouwensbeginsel niet mee heeft geschonden. 
Het zal duidelijk zijn dat ook over deze crisisheffing 2014 
wordt geprocedeerd.

Mr. H.J. Noordenbos
088 288 5187
RNoordenbos@deloitte.nl
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Landbouwvrijstelling
Normaliter wordt bij verkoop van een 
vermogensbestanddeel het verschil belast 
tussen de verkoopopbrengst en de boekwaarde. 
Voor landbouwgrond wordt dit in sommige 
gevallen onwenselijk geacht. Daarom bepaalt de 
landbouwvrijstelling dat het verschil tussen de waarde 
in het economische verkeer bij agrarische bestemming 
en de boekwaarde van landbouwgrond is vrijgesteld. 
Waardestijgingen die worden veroorzaakt door 
andere omstandigheden, zoals een wijziging van het 
bestemmingsplan, vallen niet onder de vrijstelling. 
Waardeveranderingen die zijn ontstaan in de uitoefening 
van het bedrijf zijn eveneens uitgesloten. 

Opwaardering grond
In het betreffende geval heeft de belastingplichtige een 
melkveehouderij in de vorm van een eenmanszaak. 
Tot het vermogen van de onderneming behoort een 
perceel landbouwgrond. Aanvankelijk is de grond 
gewaardeerd op de verkrijgingsprijs van € 289.293. 
Omdat de belastingplichtige in 2009 het idee heeft dat de 
landbouwvrijstelling zal worden afgeschaft (wat uiteindelijk 
niet is gebeurd), wil hij de grond waarderen op de waarde 
in het economische verkeer bij agrarische bestemming. 
Het voordeel daarvan is dat de opwaardering vrijgesteld is 
onder de landbouwvrijstelling, zodat hij geen nadeel meer 
kan ondervinden van een eventuele afschaffing van de 
vrijstelling. De inspecteur weigert de nieuwe waardering te 
accepteren.

Herwaardering
agrarische grond niet toegestaan

Voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling een 
belangrijke regeling in het kader van de winstbepaling. Op basis van 
deze vrijstelling is de waardeverandering van grond onder bepaalde 
voorwaarden onbelast. Onlangs heeft de Hoge Raad een principieel 
arrest gewezen over de vraag wanneer een belastingplichtige voor de 
vrijstelling in aanmerking komt. Deze beslissing kan ook van belang 
zijn voor andere regelingen.

Stelselwijziging
De vraag die bij de rechter voorligt is of de 
belastingplichtige zijn waarderingsstelsel op deze manier 
mocht wijzigen. Het hof oordeelt dat het uitgangspunt 
bij de waardering van vermogensbestanddelen wordt 
gevormd door de regels van goed koopmansgebruik. 
Daarbij is in de wet bepaald dat een bestendige 
gedragslijn moet worden gevolgd. Bovendien blijkt 
uit de jurisprudentie dat een stelselwijziging niet is 
toegestaan, als de bedoeling daarvan is om een incidenteel 
fiscaal voordeel te behalen. Het hof concludeert dat 
belanghebbende dat oogmerk niet had, zodat de 
herwaardering is toegestaan.

De Hoge Raad stelt voorop dat toepassing van de 
landbouwvrijstelling niet voorkomt dat voor de waardering 
de regels van goed koopmansgebruik van toepassing zijn. 
De waardeverandering van de landbouwgrond is namelijk 
een voordeel dat wordt verkregen uit de onderneming, 
ook al geldt hiervoor een vrijstelling. Vervolgens is 
het uitgangspunt voor een juiste winstbepaling de 
bedrijfseconomie. De inzichten uit de bedrijfseconomie 
mogen echter niet worden gevolgd als daardoor in strijd 
wordt gehandeld met een bepaling uit de belastingwet 
of aan de opzet van een bepaalde regeling te kort wordt 
gedaan.
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Toegepast op de landbouwvrijstelling leidt dit ertoe 
dat de herwaardering ontoelaatbaar is. De Hoge Raad 
wijst op het doel van de vrijstelling om gerealiseerde 
waardeveranderingen vrij te stellen. Daarin past het 
niet dat reeds voor realisatie de grond hoger wordt 
gewaardeerd en de vrijstelling wordt toegepast. Een 
latere waardedaling van de grond kan dan immers geen 
effect meer hebben op de omvang van de vrijstelling, 
terwijl dat wel de bedoeling is. De Hoge Raad concludeert 
dan ook dat het waarderingsstelsel op de waarde in het 
economische verkeer bij agrarische bestemming niet in 
overeenstemming is met goed koopmansgebruik, omdat 
het in strijd is met een bepaling uit de belastingwet, 
namelijk de landbouwvrijstelling.

Gevolgen voor de praktijk
Het belang van dit arrest strekt zich verder uit dan de 
landbouwvrijstelling. Uit het arrest kan worden afgeleid 
dat ondanks toepassing van een objectieve vrijstelling 
(een bepaald deel van de winst wordt vrijgesteld; denk 
ook aan de deelnemingsvrijstelling) de regels van goed 
koopmansgebruik voor de jaarwinstbepaling leidend zijn. 
Daarbij moet worden uitgegaan van bedrijfseconomische 
inzichten, maar grijpt de Hoge Raad wel terug op de regel 
uit oudere jurisprudentie dat het resultaat niet in strijd mag 
zijn met een wettelijke bepaling. Ook die regel kan breder 
worden toegepast dan alleen voor de landbouwvrijstelling. 
Specifiek voor de landbouwvrijstelling komt de vraag 
op of dit arrest ook geldt als herwaardering van grond 
plaatsvindt vanwege een andere reden, zoals het aangaan 
van een samenwerkingsverband.

Mr. W.R. Kooiman
088 288 7330
rkooiman@deloitte.nl
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In 2013 had de wetgever het idee in 2014 extra 
belastinginkomsten te generen. Door middel van lagere 
belastingheffing over dividenden zouden ondernemers 
verleid kunnen worden extra dividend uit te keren. Dit 
voornemen werd echter deels gefrustreerd door het 
standpunt van de fiscus als er te weinig vrij vermogen in de 
vennootschap zit: door de zogenoemde flex-bv-wetgeving 
kan er alleen dividend worden uitgekeerd als er voldoende 
vrij vermogen is. En dat is met de lage rentestand en 
de hoge fiscale rekenrente van 4% vaak onmogelijk. 
Zou men dan toch dividend uitkeren dan wordt de 
hele pensioenaanspraak belast. Dat is natuurlijk niet de 
bedoeling. Daarenboven vindt de Belastingdienst de 
regeling erg ingewikkeld en wil men er dus eigenlijk van af. 
Redenen voldoende dus om te zoeken naar alternatieven. 
De staatssecretaris van Financiën heeft dat opgepakt en 
twee mogelijkheden aangedragen. 

Drie voorstellen
Er liggen na lang wikken en wegen een aantal voorstellen 
op tafel. Er wordt gedacht aan een regeling die in de 
opbouwbase aansloot bij de oudedagsreserve in de 
inkomstenbelasting: de oudedagsbestemmingsreserve. 
Het tweede voorstel lijkt in de opbouwfase op een 
beschikbare premieregeling die in eigen beheer wordt 
gehouden. Beide regelingen gaan ervan uit dat ook in de 
uitkeringsfase eigen beheer mogelijk blijft, maar dan meer 
vergelijkbaar met banksparen. Inmiddels is ook bedacht 
dat het bestaande eigen beheer ook wel gehandhaafd 
kan blijven. Met name het parlement is niet overtuigd van 
aanpassingen. Inmiddels is wel gebleken dat de eerste 
variant geen serieuze optie meer is. Zowel de bewindsman 
als de tweede Kamer zien er niets in.  

Pensioen in
eigen beheer op de helling?

Het pensioen in eigen beheer staat onder druk. Deels door de 
lage rekenrente en deels door de complexiteit van de regeling. De 
bewindsman wil er daarom eigenlijk van af en heeft alternatieven.

Oudedagssparen
De voorkeur lijkt uit te gaan naar de tweede optie: het 
oudedagssparen. In de opbouwfase mag een percentage 
van de pensioengrondslag worden toegevoegd en jaarlijks 
wordt een marktrente toegevoegd. Deze oprenting 
wordt extern bepaald. Dit lijkt dus wel heel erg op een 
beschikbare premieregeling.

Maar in de uitkeringsfase kan worden overgedragen 
aan een bank of een professionele verzekeraar. In eigen 
beheer houden mag ook, maar er wordt gekozen voor het 
uitkeren van de (jaarlijks op te renten) voorziening in 20 
jaar. De uitkering gaat bij overlijden door en wordt aan de 
partner/kinderen/erfgenamen uitgekeerd. Dit lijkt dus op 
banksparen in eigen beheer. 

Er wordt expliciet geregeld dat het omzetten van de 
huidige regeling in dit nieuwe systeem alleen voor de lage 
fiscale waarde (vennootschapsbelasting) is toegestaan. Dat 
is voor de fiscus veel goedkoper dan een overgang naar 
een echte beschikbare premieregeling.

De lage fiscale waardering wordt bij het oudedagssparen 
het uitgangspunt. Veel financieringstekorten zijn 
verdwenen. De problematiek van dividenduitkering 
en pensioenwaardering is volledig verdwenen. 
Ook is er eenvoud. Geen ingewikkelde en dure 
pensioenberekeningen, maar eenvoudig jaarlijks oprenten.
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Problemen
Maar er zijn nog wel een aantal problemen. Er 
wordt afstand gedaan van een (groot) deel van de 
pensioenrechten. De principiële vraag is hoe de DGA een 
adequate pensioenopbouw (in eigen beheer) kan houden/
krijgen. De reële waarde van de pensioenopbouw wordt 
aanzienlijk verlaagd. Dit is niet in alle gevallen wenselijk. 
De vermindering van de pensioenrechten kan ook een 
probleem vormen voor een DGA die niet alle aandelen 
bezit. De groei van de waarde van de aandelen door de 
vrijval komt dan immers niet enkel aan hem toe. 

Ook de evenredige vermindering van de partneraanspraken 
zal niet iedere (toekomstige ex-) echtgenoot aanspreken. 
Vandaar dat alle gerechtigden zich akkoord moeten 
verklaren met de vermindering van de pensioenrechten. 
Wellicht op zich een bron van echtelijk dispuut.

‘Banksparen’ in de uitkeringsfase betekent eenvoud. 
Banksparen blijkt in de praktijk ook veel populairder dan 
lijfrentesparen. Dit lijkt dus een goede optie. Maar een 
lijfrentesparen/banksparen is veelal aanvullend op het 
normale pensioen. 

Een ander lastig punt is dat de pensioenvoorziening niet 
mag worden overgedragen. Dus moet het oudedagssparen 
wel vanuit de ‘goede’ vennootschap plaatsvinden. Anders 
zou de oudedagsvoorziening wel eens mee moeten gaan 
als de onderneming wordt verkocht. 

Afkoopvariant
De staatsecretaris heeft tijdens de behandeling van deze 
alternatieven in de Tweede Kamer nog een derde voorstel 
gedaan. Pensioen bevriezen, afstempelen naar de fiscale 
waarde en eventueel afkopen met een korting van 20% 
en zonder strafheffing. Ook nu geen visie voor de opbouw 
van een adequate oudedagsvoorziening. En hoe leuk een 
korting op belasting ook lijkt, het gaat om grote bedragen 
aan af te dragen inkomstenbelasting (41,6% van de fiscale 
voorziening). Zeker geen oplossing voor ondernemingen 
die met fiscale onderdekking zitten, waardoor de 
pensioenuitkering in gevaar zou komen. 

Tot slot
Ervan uitgaande dat het voorstel oudedagssparen 
de voorkeur zal krijgen, blijven er voor invoering 
vermoedelijk ingaande 2017 nog wel een aantal vragen te 
beantwoorden, zoals:
• Als men in verband met de onzekerheid over de 

ontwikkelingen met betrekking tot pensioen in eigen 
beheer de laatste jaren heeft nagelaten pensioen op 
te bouwen, zou het dan niet zinvol zijn nu alsnog 
pensioen toe te kennen en dit vervolgens om te zetten 
in oudedagssparen?

• Wordt het pensioen in eigen beheer in de goede 
vennootschap opgebouwd? Overdracht naar 
een andere vennootschap is volgens het voorstel 
niet mogelijk. Het is veelal ongewenst dat de 
oudedagsvoorziening na verkoop van de onderneming 
meegaat.

• Er komt een omzetting tegen fiscale waarde. Echter, 
in verschillende situaties zijn er verschillende fiscale 
waarderingen mogelijk. Is het zinvol hierop te 
anticiperen?

Vooralsnog is de staatsecretaris gevraagd nogmaals ‘zijn 
huiswerk te doen’. En daarbij ook nog eens te kijken naar 
handhaving van de huidige regeling.

Wordt vervolgd...

Mr. A.Th. van Haaren
088 288 0082
AvanHaaren@deloitte.nl
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Op 1 november 2015 is de Wet elektronisch berichtenverkeer 
Belastingdienst in werking getreden. Hiermee is een wettelijke 
basis gecreëerd voor de volledige digitalisering van het 
berichtenverkeer tussen belastingplichtigen (burgers, bedrijven) 
en de Belastingdienst. Voorbeelden van dit berichtenverkeer 
zijn het aanvragen van een voorlopige aanslag of toeslag, het 
doen van aangifte, het vaststellen van een aanslag of toeslag 
en het indienen van een bezwaarschrift. De wet voorziet 
tevens in elektronische identificatie (DigiD), de registratie 
en het raadplegen van elektronische machtigingen (DigiD 
Machtigingen) en de daartoe noodzakelijke verwerking van 
persoonsgegevens.

Elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst vindt 
plaats door middel van de Berichtenbox, een persoonlijke, 
beveiligde elektronische postbus voor burgers, die onderdeel 
is van MijnOverheid. Om toegang tot de Berichtenbox te 
krijgen, moet worden ingelogd op MijnOverheid met behulp 
van DigiD. Aangiften inkomstenbelasting kunnen worden 
ingediend via het portaal MijnBelastingdienst. Met de 
inwerkingtreding van de Wet elektronisch berichtenverkeer 
belastingdienst vervalt het vrijwillige karakter van deze 
voorzieningen.

Ingroeimodel
Uiteraard is het niet zo dat het berichtenverkeer van de ene op 
de andere dag volledig wordt gedigitaliseerd. Dat zou zowel 
voor belastingplichtigen als de Belastingdienst onwerkbaar 
zijn. Gekozen is voor een ingroeimodel waarbij stapsgewijs 
steeds meer berichten uitsluitend nog digitaal kunnen worden 
verzonden. Daarbij zal een gewenningsperiode worden 
gehanteerd waarin berichten nog zowel per post als digitaal 
worden verstuurd.

De invulling van het ingroeimodel is neergelegd in de 
Regeling elektronisch berichtenverkeer, die eveneens per 
1 november 2015 in werking is getreden. Dit model ziet 
er voor de periode 2018 als volgt uit. Voor 2015 staan 

Elektronisch
berichtenverkeer

De Belastingdienst gaat vergaand digitaliseren, in het bijzonder met betrekking tot het 
berichtenverkeer met de belastingplichtige. Daartoe wordt onder andere een individuele 
Berichtenbox tot stand gebracht.

de voorschotbeschikkingen voor de toeslagen op de 
rol. Vervolgens worden in 2016 de uitnodiging tot het 
doen van aangifte inkomstenbelasting en de definitieve 
toekenningsbeschikkingen voor de toeslagen volledig 
gedigitaliseerd. In 2017 zal de aangifte inkomstenbelasting 
door particulieren alleen nog digitaal kunnen worden 
gedaan en zullen de voorlopige en definitieve aanslagen 
inkomstenbelasting alleen nog digitaal worden verzonden. 
Dit betekent dat de Belastingdienst afscheid gaat nemen van 
de befaamde blauwe enveloppe. Voor andere belastingen, 
andere berichten inzake toeslagen en inkomstenbelasting en 
voor berichten in het kader van de invordering van belastingen 
moet nog een ingroeischema worden uitgewerkt.

Uitgezonderde groepen
Bepaalde groepen personen worden vooralsnog 
uitgezonderd van de verplichting tot uitsluitend elektronisch 
berichtenverkeer. Het gaat daarbij primair om groepen die nog 
niet over een toereikende voorziening kunnen beschikken om 
hun zaken digitaal af te handelen met de Belastingdienst. De 
eerste uitzondering ziet op personen met een woonadres in 
het buitenland (bijvoorbeeld buitenlands belastingplichtigen) 
en personen met een diplomatieke status die fiscale privileges 
genieten. Zij kunnen op dit moment nog niet altijd over een 
DigiD beschikken. Ook nabestaanden worden uitgezonderd 
van de verplichting tot elektronisch berichtenverkeer, omdat 
voor hen nog geen digitale machtigingsmogelijkheid bestaat. 
Daarnaast geldt een uitzondering voor personen die onder 
een wettelijk vertegenwoordigingsregime vallen (bewind, 
mentorschap of curatele), die in staat van faillissement 
verkeren of die onder de wettelijke schuldsaneringsregeling 
vallen. De faciliteit om de bevoegdheid van de wettelijke 
vertegenwoordiger vast te stellen, moet namelijk nog worden 
ontwikkeld. Ten slotte worden kinderen jonger dan veertien 
jaar uitgezonderd, omdat voor deze groep geen digitaal 
overheidsaccount beschikbaar is.
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Conclusie
Met de inwerkingtreding van de Wet elektronisch 
berichtenverkeer is de basis gelegd voor de volledige 
digitalisering van het berichtenverkeer met de Belastingdienst. 
Hiermee sluit de Belastingdienst aan bij de maatschappelijke 
trend van steeds verdergaande digitalisering. De vraag is 
alleen wel of het voorgestelde tempo van digitalisering voor 
sommigen niet te hard gaat. Zo kan bijvoorbeeld de aangifte 
inkomstenbelasting vanaf 2017 alleen nog digitaal worden 
gedaan. Hoewel het inderdaad zo is dat de Belastingdienst 
mensen die digitaal minder vaardig of anderszins minder 

zelfredzaam zijn op allerlei manieren probeert te helpen bij het 
voldoen aan hun fiscale verplichtingen, hadden wij ons een 
ruimhartiger opstelling van de wetgever kunnen voorstellen 
ten aanzien van het uitzonderen van groepen personen van de 
verplichting tot elektronisch berichtenverkeer.

E.P. Hageman LL.M.
088 288 0249
edhageman@deloitte.nl
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De Nederlandse fiscale wetgeving is doorspekt van 
fiscale faciliteiten. Een groot deel daarvan bevindt zich 
in het speelveld van reorganisaties, fusies, overnames 
en samenwerking in het bedrijfsleven. Zo is er een 
fiscale faciliteit voor de begeleiding van een (al dan niet 
grensoverschrijdende) juridische fusie en regeling op 
grond waarvan een juridische splitsing fiscaal mogelijk 
wordt gemaakt. De kern van al deze regelingen is dat 
er onder voorwaarden voorlopig wordt afgezien van 
heffing over de meerwaarden in een onderneming, 
onder de voorwaarde dat de belastingclaim van de fiscus 
behouden blijft. Ook voor een bedrijfsfusie geldt een 
specifieke fiscale faciliteit. Een bedrijfsfusie is in ieder geval 
aanwezig als een bv haar onderneming overdraagt aan 
een andere bv (overnemer) tegen uitreiking van aandelen. 
De bedrijfsfusiefaciliteit in de vennootschapsbelasting biedt 
in dat geval de mogelijkheid om vermogensbestanddelen 
over te dragen zonder tussentijdse fiscale afrekening over 
de goodwill en stille reserves. De belastingclaim wordt 
gewaarborgd doordat de overnemer voor overgenomen 
vermogensbestanddelen de fiscale boekwaarden van de 
overdrager moet handhaven. Onlangs publiceerde de 
staatssecretaris van Financiën een nieuw beleidsbesluit 
over de toepassing van deze regeling. Het nieuwe beleid 
bevat ook de zogenoemde ‘standaardvoorwaarden’, die in 
verreweg de meeste gevallen door de inspecteurs worden 
gesteld als een verzoek om toepassing van de regeling 
wordt gedaan.

Beleid inzake 
bedrijfsfusies

De staatssecretaris heeft zijn beleid inzake bedrijfsfusies herzien. 
Dit is vooral van belang voor reorganisaties, fusies, overnames en 
samenwerking.

De bewindsman is bezig met een actualiseringsronde. 
Van de hiervóór reeds genoemde fiscale faciliteiten inzake 
de juridische fusie en de juridische splitsing zijn reeds 
eerder in 2015 nieuwe beleidsbesluiten verschenen. Dat 
het beleid inzake toepassing van de bedrijfsfusiefaciliteit 
ook zou worden aangepast, was dus te verwachten. Ook 
inhoudelijk stemmen de nieuwe besluiten grotendeels 
overeen. 

Terugwerkende kracht 
Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsfusiefaciliteit 
is de mogelijkheid om de bedrijfsfusie met (fiscale) 
terugwerkende kracht te laten plaatsvinden. 
Terugwerkende kracht is mogelijk tot en met de aanvang 
van een boekjaar als de vermogensbestanddelen 
worden overgedragen aan een nieuw opgerichte bv of 
nv die binnen vijftien maanden na de aanvang van dat 
boekjaar is opgericht. Er gelden nadere voorwaarden, 
die hier buiten beschouwing blijven. Volgens het nieuwe 
beleidsbesluit is terugwerkende kracht echter niet mogelijk 
als de faciliteit in het geheel niet van toepassing is en 
voor vermogensbestanddelen waarop de faciliteit geen 
toepassing vindt.

Innovatiebox, objectvrijstelling etc.
Een aantal andere nieuwe onderdelen gaan over de 
samenloop met de innovatiebox en de in 2012 ingevoerde 
objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten. 
Dat zijn (relatief) nieuwe regelingen, waarmee in het oude 
beleidsbesluit nog geen rekening kon worden gehouden.



33Taxtueel nr 4 • 2015

Onderlinge schuldverhoudingen
Een bedrijfsfusie kan tot gevolg hebben dat een tussen de 
overdrager en de overnemer bestaande schuldverhouding 
verdwijnt. Dit is bijvoorbeeld het geval als een 
schuldvordering door de fusie wordt overgedragen aan 
de debiteur. Het oude beleidsbesluit regelde al dat een 
eventuele afwaardering door een heffing bij de debiteur 
wordt teruggenomen. De nieuwe standaardvoorwaarden 
bevatten een uitbreiding van deze heffing voor situaties 
waarin de schuldvordering een hogere marktwaarde 
heeft dan het bedrag waarvoor deze bij de crediteur in 
de boeken staat. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als 
een rentepercentage is afgesproken dat hoger ligt dan 
het op het tijdstip van overdracht op de markt geldende 
rentepercentage voor soortgelijke leningen. In een 
dergelijke situatie moet volgens de nieuwe voorwaarden 
de crediteur voorafgaand aan de fusie afrekenen over 
het waardeverschil. Een vergelijkbare wijziging heeft de 
staatssecretaris van Financiën ook doorgevoerd in zijn 
beleid inzake de juridische fusie en juridische splitsing. 

Fiscale eenheid als alternatief
In het geval van een interne reorganisatie kan in plaats 
van de bedrijfsfusie, juridische fusie of juridische splitsing 
soms ook gebruik worden gemaakt van de fiscale 
eenheid om vermogensbestanddelen zonder tussentijdse 
afrekening over te dragen. Indien als gevolg van het 
aangaan van een fiscale eenheid tussen twee bv’s een 
(onderlinge) vordering-schuldverhouding verdwijnt, 
geldt een soortgelijke regeling als hiervóór beschreven. 
Opmerkelijk is dat er bij toepassing van de fiscale eenheid 
geen heffing plaatsvindt in situaties waarin de waarde 
in het economische verkeer van een degelijke vordering 
hoger is dan de nominale waarde. Recentelijk heeft de 
staatssecretaris van Financiën een wetsvoorstel ingediend 
om de fiscale eenheid aan te passen aan rechtspraak 
van het Hof van Justitie (zie het volgende item in dit 
nummer van Taxtueel). Hoewel in dit wetsvoorstel 
ook aanpassingen zijn meegenomen die niets met die 
rechtspraak te maken hebben, wordt de regeling voor 
onderlinge schuldvorderingen bij het aangaan van een 
fiscale eenheid vooralsnog niet aangepast. Het lijkt 
erop dat op dit punt een verschil tussen de fusie- en 
splitsingsregelingen enerzijds en de fiscale eenheid 
anderzijds blijft bestaan. Dit verschil is een belangrijk 
aandachtspunt bij de keuze voor een bepaalde fiscale 
faciliteit.

Mr. M.H.C Ruijschop
088 288 1795
mruijschop@deloitte.nl
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In 2014 heeft het Hof van Justitie een aantal belangrijke 
arresten gewezen met betrekking tot de fiscale eenheid. 
De fiscale eenheid kan in beginsel alleen worden 
toegepast in binnenlandse verhoudingen. Door een aantal 
belastingplichtigen is betoogd dat dit in strijd is met het 
EU-recht. In het verleden is het hof daar in een enkel geval 
aan tegemoet gekomen voor bepaalde situaties maar in 
andere gevallen ook niet. De twee gevallen waar het hof 
vorig jaar over heeft geoordeeld leidden tot de conclusie 
dat voor die situaties de Nederlandse regeling strijdig is 
met het EU-recht. Met het nu ingediende wetsvoorstel 
wordt dat gerepareerd. 

Hoofdvarianten
De regeling van de fiscale eenheid wordt uitgebreid met 
twee hoofdvarianten waarvan het hof heeft geoordeeld 
dat nu die onder de huidige regeling niet zijn toegestaan 
dit strijdig is met het EU-recht. 
1. De moeder-kleindochtervariant: een Nederlandse 

moedermaatschappij houdt via een in de EU/EER 
(hierna: EU) gevestigde ‘tussenmaatschappij’ aandelen 
in een Nederlandse kleindochtermaatschappij.

2. De ‘zustervariant’: een EU-moedermaatschappij 
(‘topmaatschappij’) houdt aandelen in ten minste twee 
in Nederland gevestigde dochtermaatschappijen.

In beide varianten kunnen alleen de in Nederland 
gevestigde maatschappijen in de fiscale eenheid worden 
opgenomen. Noch het vermogen en resultaat van een 
topmaatschappij, noch dat van een tussenmaatschappij 
valt dus in de fiscale eenheid.
 

Wetsvoorstel 
aanpassing fiscale eenheid

De regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting 
moet worden aangepast ten gevolge van rechtspraak van het Hof van 
Justitie; het wordt eerder mogelijk een grensoverschrijdende fiscale 
eenheid te vormen.

Een topmaatschappij en een tussenmaatschappij moeten 
zowel volgens de wetgeving van de andere staat als 
volgens het door die staat met Nederland gesloten 
belastingverdrag in die andere staat gevestigd zijn. De 
tussenmaatschappij(en) en topmaatschappij moeten in 
het land van vestiging ‘zonder keuzemogelijkheid en 
zonder ervan te zijn vrijgesteld’ zijn onderworpen aan een 
belasting naar de winst.

Zustervariant
Bij toepassing van de zustervariant moeten de Nederlandse 
(klein)dochtermaatschappijen een maatschappij aanwijzen 
die voor de fiscale eenheid als ‘moedermaatschappij’ 
geldt. De als moedermaatschappij aangewezen 
zustermaatschappij moet op het tijdstip van aangaan 
van de fiscale eenheid haar boeken sluiten. Wanneer de 
topmaatschappij de aandelen in die  
(klein)dochtermaatschappij vervreemdt, verbreekt de 
hele fiscale eenheid. De fiscale eenheid verbreekt ook als 
de aanvankelijk als moedermaatschappij aangewezen 
zustervennootschap niet langer als moedermaatschappij 
van de fiscale eenheid wordt aangemerkt, tenzij 
direct daaropvolgend een maatschappij deel is gaan 
uitmaken van de fiscale eenheid die vanaf dat tijdstip als 
moedermaatschappij wordt aangemerkt.
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Antimisbruikregels
De grensoverschrijdende fiscale eenheid die voortaan 
dus mogelijk is in bovenstaande vormen behoeft enkele 
antimisbruikregels. Die zijn dan ook opgenomen. 
Deze richten zich vooral op het voorkomen van het 
tweemaal in aanmerking nemen van een verlies. Het 
gaat daarbij niet om buitenlandse verliezen want de 
tussenhoudster en de topmaatschappij kunnen zoals 
gezegd niet worden opgenomen in de fiscale eenheid. 
Maar het is wel mogelijk dat een verlies van bijvoorbeeld 
de kleindochter bij de grootmoeder tweemaal in 
aanmerking komt ten gevolge van het afwaarderen van 
een vordering van de grootmoeder op de kleindochter. 
Ook in geval de kleindochter wordt geliquideerd is een 
dubbele verliesneming mogelijk. Om dat soort situaties 
te voorkomen is bepaald dat dergelijke verliezen maar 
eenmaal in aanmerking kunnen worden genomen. 
Daarnaast is ook nog een maatregel getroffen inzake 
de aanpassing van de beperking van renteaftrek op 
deelnemingen. Overigens blijkt uit bovenstaande al dat 
niet alleen de fiscale eenheid wordt aangepast, maar 
de regeling inzake de deelnemingsvrijstelling. Dat hangt 
ermee samen dat op de tussenhoudster in principe de 
deelnemingsvrijstelling van toepassing is of eventueel de 
deelnemingsverrekening. Die vennootschap zit immers 
niet in de fiscale eenheid, zodat sprake zal zijn van een 
deelneming.

Verleden en toekomst
Wat betreft het verleden is het aannemelijk dat het 
arrest terugwerkende kracht krijgt, in elk geval tot het 
moment dat de arresten van het Hof van Justitie in 2014 
zijn gewezen, maar in principe zelfs verder doordat die 
rechtspraak in principe onbeperkte terugwerkende kracht 
heeft. Dat laatste wordt echter wel weer beperkt door 
het Nederlandse recht: indien de bezwaartermijn tegen 
aanslagen en fiscale eenheidbeschikkingen zijn verlopen 
kan men zijn recht niet meer geldend maken. 

Dit wetsvoorstel voorziet niet in aanpassingen die verband 
houden met de recente rechtspraak van het Hof van 
Justitie inzake het arrest Groupe Steria (zie het item op 
pagina 10). Het ligt in de rede aan te nemen dat hierdoor 
opnieuw aanpassingen moeten worden aangebracht in 
het fiscale eenheid regime. 

Mr. M.H.C Ruijschop
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Auto van de zaak en eigen bijdrage
In de beslissing van de Hoge Raad gaat het om 
ondernemer die auto’s ter beschikking heeft gesteld aan 
diens werknemers. Hiervoor betalen de werknemers een 
eigen bijdrage. Over de eigen bijdrage is de ondernemer 
gedurende het jaar btw verschuldigd. De zaak speelt vóór 
2011 toen de regeling voor privé-gebruik van de auto van 
de zaak nog onderdeel uitmaakte van het zogenoemde 
Besluit Uitsluiting aftrek omzetbelasting, ofwel het BUA. 
Op grond van dit BUA dient de ondernemer aan het 
einde van het boekjaar een correctie aan te geven voor 
het privégebruik van de auto. Op de verschuldigde btw 
mag de btw betaald over de eigen bijdrage in mindering 
worden gebracht. Belanghebbende heeft echter gebruik 
gemaakt van de goedkeuring om tijdens het jaar geen btw 
te voldoen en aan het einde van het boekjaar op basis van 
een forfait btw aan te geven. 

Oordeel Hoge Raad
Voor de Hoge Raad voert de ondernemer aan dat de 
betaalde eigen bijdrage kostendekkend is en dat daarom 
geen correctie op grond van het BUA aan de orde zou 
mogen zijn. De Hoge Raad verwerpt dit standpunt. 
Als de ondernemer geen gebruik had gemaakt van de 
goedkeuring, maar btw had voldaan over de eigen 
bijdrage gedurende het jaar, had zij aan het einde van het 
boekjaar geen correctie hoeven aan te geven in de situatie 
waarin de eigen bijdrage kostendekkend is. Nu geen 
kilometeradministratie is bijgehouden, kan niet worden 
bewezen dat de correctie aan het einde van het jaar niet 
aan de orde zou moeten zijn.
 

Hoge Raad
oordeelt over btw en 
privégebruik auto

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een zaak over de btw-heffing 
bij privégebruik van een auto van de zaak. Helaas is het oordeel van 
de Hoge Raad negatief voor de belastingplichtige in kwestie, maar 
daarmee ook voor een groot aantal samenhangende bezwaren. Alleen 
voor de jaren vanaf 2011 lopen nog proefprocedures.

De Hoge Raad oordeelt voorts dat in een situatie waarin 
de eigen bijdrage niet kostendekkend is de verplichting 
een BUA-correctie aan te geven niet in strijd is met de 
Europese btw-richtlijn. Hierbij verwijst de Hoge Raad naar 
een aantal arresten van het Hof van Justitie. In die zaken 
oordeelde het Hof van Justitie dat de Nederlandse regeling 
uit het BUA niet in strijd is met de Europese btw-richtlijn. 

Ten slotte bracht de ondernemer nog in dat een verschil 
bestaat tussen de behandeling van auto’s die in eigendom 
zijn van de ondernemer en auto’s die worden geleased. 
De Hoge Raad oordeelt hierover dat vanuit de aard van 
de btw een verschil bestaat tussen eigendom en lease. 
Het gelijkheids- en neutraliteitsbeginsel worden daarom 
volgens de Hoge Raad niet geschonden.  

BUA-bezwaren tot 2011
In het verleden is door veel ondernemers bezwaar 
aangetekend tegen de eigen btw-aangifte voor wat 
betreft de BUA-correctie. Het gaat dan om bezwaren over 
de jaren t/m 2010. Een aantal ondernemers is inmiddels 
akkoord gegaan met intrekking van hun bezwaar. Met de 
uitspraak van de Hoge Raad bestaat nog minder grond 
bezwaren aan te houden. Het kan nog wel interessant 
zijn het bezwaar aan te houden indien een BUA-correctie 
is aangegeven die betrekking heeft op verstrekte spijzen 
en dranken tijdens vergaderingen op kantoor in verband 
met een bij de rechter aanhangige procedure. Verder 
kan het nog interessant zijn om voor wat betreft het 
privégebruik van de auto van de zaak gebruik te maken 
van een goedkeuring om 73% van de kosten te zien als 
zakelijke kosten. De ondernemer kan dan 73% van de 
btw op gemaakte autokosten in aftrek brengen. Dit kan 
voordeliger zijn dan het toepassen van de BUA-correctie. 
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Proefprocedures
De regeling voor privégebruik van de auto is per 1 juli 
2011 gewijzigd. Vanaf die datum is de auto van de zaak 
niet meer opgenomen in het BUA, maar dient bij het 
privégebruik van de auto een fictieve dienst te worden 
aangegeven. Over deze nieuwe regeling is wederom 
een aantal proefprocedures gestart die momenteel bij 
de Hoge Raad liggen. Met name de vraag of Nederland 
btw mag heffen over een hoger bedrag dan de eigen 
bijdrage is daarbij naar mijn mening interessant. De hier 

besproken uitspraak van de Hoge Raad is niet van invloed 
op die procedures. In deze procedures worden namelijk 
andere argumenten naar voren gebracht. Wel komt in die 
procedures ook weer de kwestie van de eigen bijdrage aan 
de orde. De vraag die daarbij speelt is of Nederland btw 
mag heffen over een hoger bedrag dan de eigen bijdrage. 

Mr. dr. M.M.W.D. Merkx
088 288 2611
mmerkx@deloitte.nl
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In deze procedure gaat het om een holding, die niet 
als btw-ondernemer kwalificeert en die op basis van de 
zogenoemde holdingresolutie opgenomen wil worden in 
een fiscale eenheid btw met haar dochtervennootschap. 
Beide vennootschappen maken deel uit van een groter 
concern. De enig aandeelhouder en tevens bestuurder 
van de holding was in deze hoedanigheid beleidsbepaler 
van zowel de holding als haar dochtervennootschap. 
Deze aandeelhouder voerde als belastingadviseur, 
namens de dochtervennootschap, werkzaamheden uit 
voor een vennootschap waarin de dochtervennootschap 
op haar beurt een belang had en waarin een 
belastingadviespraktijk werd uitgeoefend. Het gaat in deze 
procedure om de vraag of de holding op grond van de 
holdingresolutie deel kan uitmaken van een fiscale eenheid 
btw met haar dochtervennootschap. 

Hof en Hoge Raad
Hof Den Haag oordeelde dat de holding deel kan 
uitmaken van de fiscale eenheid. Naar het oordeel van het 
hof vervulde de holding in dit geval namelijk meer een 
functie die direct te maken had met het verrichten van 
economische activiteiten dan dat zij handelde binnen het 
kader van beleggingsdoelstellingen. Volgens het hof is het 
houden van aandelen daarmee in dit geval meer in het 
licht komen te staan van het hebben van zeggenschap en 
het dragen van verantwoordelijkheid binnen de gekozen 
bedrijfsstructuur. De twee vennootschappen konden 
daarom naar het oordeel van het hof een fiscale eenheid 
btw vormen. Zo dit al niet met een succesvol beroep op 
de zogenoemde holdingresolutie kan, op grond waarvan 
bepaalde holdings in een fiscale eenheid kunnen worden 
opgenomen, dan kan dit volgens het hof in elk geval met 
een beroep op het gelijkheidsbeginsel. 

Opname holding
in fiscale eenheid btw

Recent oordeelde de Hoge Raad over de kwestie of een holding, die niet 
kwalificeert als btw-ondernemer, kan worden opgenomen in een fiscale 
eenheid btw. Daarvoor is beslissend of de holding een beleidsbepalende 
en sturende rol heeft.

De Hoge Raad oordeelt echter anders. Volgens de Hoge 
Raad kan namelijk alleen van een beleidsbepalende en 
sturende holding worden gesproken als de holding zich 
in sterke mate bezighoudt met de besluitvorming binnen 
het concern en wanneer deze holding volledig in dienst 
staat van het totaal van de bedrijfsvoering van de gelieerde 
werkmaatschappij(en). De omstandigheden dat de enig 
aandeelhouder en belastingadviseur ervoor heeft gekozen 
zijn belastingadviespraktijk zodanig vorm te geven dat 
ook de holding daarin figureerde vanwege het belang in 
haar dochtermaatschappij, dat de enig aandeelhouder 
in zijn hoedanigheid van bestuurder en beleidsbepaler 
van diverse vennootschappen als belastingadviseur 
deelneemt aan het maatschappelijke verkeer en dat hij 
binnen het concern activiteiten verricht die bijdragen aan 
de uitvoering van zijn onderneming als belastingadviseur, 
volstaan naar het oordeel van de Hoge Raad niet om 
de holding op grond van de holdingresolutie deel uit 
te laten maken van een fiscale eenheid btw. Voor een 
succesvol beroep op de holdingresolutie moet volgens de 
Hoge Raad worden vastgesteld dat de holding tegenover 
haar dochtervennootschap een beleidsbepalende en 
sturende functie vervult. Deze voorwaarden zijn volgens 
de Hoge Raad in overeenstemming met de Europese 
btw-regelgeving. Het hof heeft in dit geval volgens de 
Hoge Raad geen feiten of omstandigheden gesteld 
waaruit blijkt dat aan deze voorwaarden is voldaan. De 
zaak wordt daarom voor verdere behandeling verwezen 
naar Hof Amsterdam. 
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Tot slot, maakt de Hoge Raad in dit arrest duidelijk 
dat een niet-ondernemer voor opname in de fiscale 
eenheid btw, geen rechtstreeks beroep mag doen 
op de ruimer geformuleerde bepaling in de Europese 
btw-richtlijn. Anders dan de nationale btw-wetgeving, 
stelt de btw-richtlijn namelijk aan de fiscale eenheid 
btw niet de voorwaarde dat elk van de deelnemers als 
btw-ondernemer moet kwalificeren. In navolging van het 
Hof van Justitie maakt de Hoge Raad in dit arrest echter 
duidelijk dat de weg van het rechtstreeks beroep op de 
btw-richtlijn in dit geval niet openstaat voor de holding 
die geen ondernemer is. Ook een richtlijnconforme uitleg 
van de Nederlandse fiscale-eenheid-regeling is volgens de 
Hoge Raad niet mogelijk. 

Gevolgen voor de praktijk
Holdings die niet als btw-ondernemer kwalificeren hebben 
geen recht op aftrek van voorbelasting. Alleen door 
opname in de fiscale eenheid btw kan ervoor worden 
gezorgd dat voor kosten die de holding maakt toch een 
recht op aftrek van voorbelasting bestaat. Het arrest van 
de Hoge Raad laat zien dat opname in de fiscale eenheid 
btw voor een holding/niet-ondernemer alleen kan worden 
gerealiseerd met een beroep op de holdingresolutie. 

De verwachting is overigens dat de holdingresolutie op 
korte termijn wordt gewijzigd of ingetrokken. Daarbij 
vervalt mogelijk ook de goedkeuring voor opname van een 
niet als btw-ondernemer kwalificerende beleidsbepalende 
en sturende holding. Indien mogelijk is het daarom 
van belang de holding managementactiviteiten tegen 
vergoeding te laten verrichten. Zij kwalificeert dan in 
beginsel als btw-ondernemer en kan worden opgenomen 
in de fiscale eenheid btw, mits uiteraard aan de overige 
voorwaarden wordt voldaan.

Mr. J.H.M. van Ooijen
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I Eindejaarstips
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I. Inkomstenbelasting
T-biljet indienen 
Een T-biljet, waarmee om teruggaaf van 
inkomstenbelasting kan worden verzocht, kan tot vijf jaar 
na afloop van het kalenderjaar worden ingediend. Hierbij 
geldt wel een teruggaafdrempel van € 14. Tot en met 
31 december 2015 kunt u dus alsnog om een teruggaaf 
verzoeken over het jaar 2010.

Ga na of uw voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 
2015 correct is
Indien u dit jaar een voorlopige teruggaaf 
inkomstenbelasting ontvangt, wordt deze volgend jaar 
in principe ongewijzigd voortgezet. U hoeft dus niet 
ieder jaar een nieuw verzoek in te dienen. Als u wilt 
dat de voorlopige teruggaaf wordt aangepast, moet u 
een wijzigingsverzoek indienen bij de Belastingdienst. 
Geef eventuele wijzigingen tijdig door. Indien de 
voorlopige teruggaaf te hoog is vastgesteld wordt 
namelijk belastingrente in rekening gebracht wanneer 
de definitieve aanslag later dan zes maanden na afloop 
van het kalenderjaar wordt vastgesteld. Vergoeding van 
belastingrente bij een teruggaaf vindt daarentegen alleen 
nog plaats als de Belastingdienst te lang doet over het 
vaststellen van een aanslag. 

Investeringen: spreiden of concentreren?
Voor ondernemers die van plan zijn om op korte termijn 
te investeren, is het zinvol om na te gaan of ze die 
investeringen allemaal nog dit jaar moeten doen, of dat 
ze die beter kunnen spreiden over dit jaar en volgend 
jaar. Bij een investeringsniveau van € 55.745 bereikt de 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek het maximum van 
€ 15.609. Vanaf een investeringsniveau van € 103.231 
neemt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek vervolgens 
af met 7,56% van het verschil tussen het geïnvesteerde 
bedrag en € 103.231. Als gevolg hiervan bestaat bij een 
investeringsniveau van € 309.693 geen aanspraak meer op 
investeringsaftrek. 

Vooruitbetaalde rente in verband met de eigen woning
Als uw box 1-inkomen in 2016 naar verwachting lager zal 
zijn dan dit jaar, kan het vanuit fiscaal oogpunt voordelig 
zijn om hypotheekrente op uw eigenwoningschuld 
vooruit te betalen. Een extra argument hiervoor is dat 
het maximale tarief waartegen eigenwoningrente in de 
vierde schijf van de inkomstenbelasting aftrek kan worden 
gebracht jaarlijks met 0,5% daalt. In 2016 bedraagt dit 
tarief 50,5% (2015: 51%). Vooruitbetaalde rente mag 
overigens niet onbeperkt in aanmerking worden genomen. 
Slechts vooruitbetaalde rente over een tijdvak dat uiterlijk 
op 30 juni 2016 eindigt, is nog in 2015 aftrekbaar.

Aflossen eigenwoningschuld
Als u uw eigenwoningschuld geheel aflost krijgt 
een forfaitaire aftrekpost die even hoog is als het 
eigenwoningforfait. Per saldo bent u met betrekking 
tot uw eigen woning dan geen inkomstenbelasting 
verschuldigd. Door uw vermogen te gebruiken voor 
aflossing van de eigenwoningschuld verlaagt u bovendien 
uw box 3-vermogen. Door de aflossing vervalt uiteraard 
wel het recht op renteaftrek. Bovendien ontstaat 
bij verkoop van uw eigen woning als gevolg van de 
bijleenregeling een eigenwoningreserve ter grootte van de 
netto-verkoopopbrengst. 

Middeling
Indien uw box 1-inkomen over een reeks van drie 
aaneengesloten jaren van jaar tot jaar sterk verschilt, kunt 
u een middelingsverzoek indienen. U moet dit verzoek 
doen binnen 36 maanden nadat de aanslagen over de 
desbetreffende jaren onherroepelijk zijn geworden. De 
verschuldigde inkomstenbelasting wordt dan herrekend 
over uw gemiddelde inkomen in die jaren, zodat u 
minder last hebt van het progressieve tarief in box 1. Een 
teruggaaf is alleen aan de orde voor zover het verschil 
tussen de geheven en de herrekende belasting meer dan 
€ 545 bedraagt.
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Vererfde aanmerkelijkbelangaandelen
Indien een erflater overlijdt en daarbij afgerekend 
is over het verschil tussen de waarde in het 
economische verkeer en de verkrijgingsprijs van zijn 
aanmerkelijkbelangaandelen, hebben de erfgenamen de 
mogelijkheid om binnen 24 maanden na het overlijden van 
de erflater tot dit bedrag onbelast dividend op de vererfde 
aandelen te genieten. Het is daarnaast mogelijk de 
faciliteit toe te passen op aandelen van dezelfde soort die 
reeds in het bezit waren van de verkrijger op het tijdstip 
van overlijden. 

Belastingschulden
Openstaande belastingschulden kunt u het beste zo veel 
mogelijk nog dit jaar betalen. Deze schulden komen 
namelijk niet in mindering op de rendementsgrondslag 
van box 3. Alleen voor erfbelastingschulden geldt een 
uitzondering. Door de belasting nog dit jaar te betalen, 
heeft u op 1 januari 2016 een kleiner vermogen, 
zodat u minder belasting in box 3 betaalt. Indien u 
uiterlijk 8 weken voor het einde van het kalenderjaar 
een verzoek om vaststelling van een voorlopige 
aanslag inkomstenbelasting doet, of uiterlijk 13 weken 
voor het einde van het kalenderjaar een aangifte 
inkomstenbelasting indient, maar u de aanslag niet tijdig 
voor de jaarwisseling ontvangt, mag u de verschuldigde 
inkomstenbelasting toch als schuld in mindering brengen 
op de rendementsgrondslag van box 3.

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 sinds 1 januari 2014 zowel bij notariële als 

bij onderhandse akte worden aangegaan.
Ter stimulering van de fondswerving 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.

Voorlopige verliesverrekening
In de inkomstenbelasting bestaat de mogelijkheid om 
een verlies in box 1 of box 2 te verrekenen met positief 
box 1 c.q. box 2-inkomen van de volgende negen 
jaren. De termijn voor achterwaartse verliesverrekening 
bedraagt één jaar (box 2-inkomen) respectievelijk drie 
jaar (box 1-inkomen). Voordat het verlies over een jaar 
definitief wordt vastgesteld, kan op verzoek gebruik 
worden gemaakt van de voorlopige achterwaartse 
verliesverrekening. Dit levert u een liquiditeitsvoordeel op. 
De inspecteur houdt bij de voorlopige verliesverrekening 
rekening met 80% van het vermoedelijke verlies.

II. Vennootschapsbelasting
Vraag tijdig een juiste voorlopige aanslag aan
Verwacht u over het (boek)jaar 2015 een aanslag 
vennootschapsbelasting met een te betalen bedrag, 
vraagt u dan vóór de eerste dag van de vijfde maand na 
afloop van het boekjaar een (herziene) voorlopige aanslag 
vennootschapsbelasting aan, of dien vóór de eerste 
dag van de vierde maand na afloop van het boekjaar de 
aangifte vennootschapsbelasting over dat jaar in. Op die 
manier voorkomt u dat uw vennootschap belastingrente 
verschuldigd wordt. Het percentage van de belastingrente 
voor aanslagen vennootschapsbelasting is namelijk 
gekoppeld aan de wettelijke rente op handelstransacties. 
Per 1 januari 2015 bedraagt het belastingrentepercentage 
8,05%. Vergoeding van belastingrente is daarentegen 
alleen aan de orde als de inspecteur niet tijdig een 
teruggaaf vaststelt naar aanleiding van een verzoek of een 
aangifte. 
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Giftenaftrek
Het bedrag dat jaarlijks als aftrekbare gift kan worden 
aangemerkt, beloopt maximaal 50% van de winst met een 
maximum van € 100.000. Bovendien mogen giften aan 
culturele instellingen tot een bedrag van € 5.000 worden 
vermenigvuldigd met een factor 1,50. De verhoging 
bedraagt derhalve maximaal € 2.500. Overigens heeft 
de staatssecretaris goedgekeurd dat giften door een 
vennootschap die zijn ingegeven door de persoonlijke 
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
Sinds 1 januari 2007 kunnen verliezen in de 
vennootschapsbelasting alleen nog worden verrekend met 
winsten van het voorafgaande jaar en die van de negen 
volgende boekjaren. Als uw vennootschap dus nog over 
oude niet-verrekende verliezen beschikt, is het dus van 
belang om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om 
verliesverdamping 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.

III. Loonbelasting
Beoordeling arbeidsrelatie
Vermoedelijk zal de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 
1 april 2016 vervallen. Daarvoor in de plaats komt een 
regeling waarbij de Belastingdienst overeenkomsten 
tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers beoordeelt. 
Partijen kunnen zekerheid ontlenen aan het oordeel van de 
Belastingdienst over de gevolgen voor de loonheffingen 
van een voorgenomen arbeidsrelatie. Indien u wilt dat een 
overeenkomst vóór 1 april 2016 is beoordeeld, dient u alle 
daartoe benodigde gegevens vóór 1 februari 2016 aan de 
Belastingdienst te verstrekken. 

IV. 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 2015 
€ 5.277 onbelast worden geschonken. 

Indien het kind tussen de 18 en 40 jaar is, mag in 2015 
eenmalig een bedrag van € 25.322 onbelast worden 
geschonken, mits op deze vrijstelling in de aangifte een 
beroep wordt gedaan. Indien de schenking is bestemd 
voor de aanschaf, verbetering of onderhoud van een 
eigen woning, aflossing van de eigenwoningschuld of 
een restschuld, dan wel een kostbare studie van uw kind, 
bedraagt de eenmalig verhoogde vrijstelling in 2015 
€ 52.752. Voor overige verkrijgers geldt in 2015 een 
vrijstelling van € 2.111. 
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Onderstaand treft u een overzicht aan van de belangrijkste 
wijzigingen in de belastingwetgeving voor het jaar 
2016. Veel van deze maatregelen zijn opgenomen in 
de wetsvoorstellen die deel uitmaken van het pakket 
Belastingplan 2016 dat bij de Tweede Kamer is ingediend. 
De beoogde inwerkingtredingsdatum van de meeste 
maatregelen is 1 januari 2016. Voor zover dat anders is, 
hebben wij dat vermeld.

Inmiddels heeft de Tweede Kamer op 18 november 2015 
ingestemd met de hierboven genoemde wetsvoorstellen. 
Of ook de Eerste Kamer akkoord gaat met het 
Belastingplan 2016 was op het moment waarop deze 
bijdrage werd afgesloten nog onzeker. Verwerping van het 
Belastingplan 2016 zou een groot deel van de hieronder 
opgesomde maatregelen op losse schroeven zetten. Het 
onderstaande overzicht is dan ook uitdrukkelijk onder 
voorbehoud van parlementaire goedkeuring van het 
Belastingplan 2016.

Tarieven en heffingskortingen
Inkomensbeleid
Het kabinet heeft besloten om in 2016 een 
belastingverlaging door te voeren van € 5 mld. Een 
belangrijk deel van deze lastenverlichting wordt ingezet 
voor een tariefverlaging in de tweede en derde schijf 
van de loon- en inkomstenbelasting en een verlenging 
van de derde tariefschijf. Ook worden de arbeidskorting, 
de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de 
ouderenkorting verhoogd. Daartegenover staat een forse 
bezuiniging op de algemene heffingskorting. Hieronder 
gaan wij in op de voorgestelde wijzigingen.

Tariefverlaging en schijfverlenging
In 2016 wordt het gecombineerde tarief in de tweede en 
derde schijf verlaagd van 42% naar 40,20%. Daarnaast 
wordt de derde tariefschijf verlengd tot € 66.421 (2015: 
€ 57.585). Het gevolg hiervan is dat belastingplichtigen 
minder snel te maken krijgen met het toptarief van 52% in 
de vierde schijf. 

II Wijzigingen in de 
Belastingwetgeving in 2016 

Versobering algemene heffingskorting
De maximale algemene heffingskorting bedraagt in 2016 
€ 2.242 (2015: € 2.203). Sinds 1 januari 2014 is deze 
heffingskorting deels inkomensafhankelijk geworden. 
Het kabinet zet nu een volgende stap en maakt de 
algemene heffingskorting met ingang van 1 januari 
2016 volledig inkomensafhankelijk. Daartoe wordt het 
afbouwpercentage verhoogd tot 4,796% (2015: 2,32%). 
Afbouw vindt plaats over het inkomen in de tweede en 
derde tariefschijf van de loon- en inkomstenbelasting. Dit 
betekent dat belastingplichtigen met een box-1 inkomen in 
de vierde tariefschijf in 2016 geen recht meer hebben op 
de algemene heffingskorting.

Verhoging arbeidskorting
Het maximum van de arbeidskorting wordt in 2016 
verhoogd tot € 3.103 (2015: € 2.220). Daar staat 
tegenover dat de afbouw van de arbeidskorting al bij een 
arbeidsinkomen van € 34.000 begint (2015: € 49.770). 
De afbouw eindigt bij een arbeidsinkomen van € 111.600 
(2015: € 100.700). Bij dat arbeidsinkomen bedraagt de 
arbeidskorting nihil (2015: € 184). Het afbouwpercentage 
blijft ongewijzigd (4%). De voorgestelde wijzigingen zijn 
met name voordelig voor belastingplichtigen met een 
arbeidsinkomen tussen € 9.000 en € 50.000. Verder 
wordt nu ook de inkomensafhankelijke opbouw van de 
arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen verwerkt, 
zodat de heffing van loonbelasting beter aansluit bij de 
inkomstenbelasting.
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Verhoging inkomensafhankelijke combinatiekorting 
De inkomensafhankelijke combinatiekorting geldt voor 
belastingplichtigen met kinderen jonger dan 12 jaar die 
geen partner hebben, of een lager arbeidsinkomen hebben 
dan hun partner. Het vaste deel van deze heffingskorting 
bedraagt in 2016 € 1.039 (2015: € 1.033). Het 
inkomensafhankelijke deel wordt verhoogd tot 6,159% 
(2015: 4%) van het arbeidsinkomen boven € 4.881 
(2015: € 4.857). De maximale inkomensafhankelijke 
combinatiekorting komt in 2016 uit op € 2.769 (2015: 
€ 2.152). Deze maatregel kost de schatkist € 300 mln. 
Daarnaast trekt het kabinet € 100 mln. uit voor een 
verhoging van de kinderbijslag. Eenzelfde bedrag wordt 
ingezet voor een verhoging van de kinderopvangtoeslag. 

Verhoging ouderenkorting
Om de koopkracht van AOW-gerechtigden met een laag 
inkomen te repareren, wordt de ouderenkorting in 2016 
verhoogd tot € 1.187 (2015: € 1.042). AOW-gerechtigden 
met een verzamelinkomen van meer dan (circa) € 35.500 
worden in 2016 echter juist geconfronteerd met een 
lagere ouderenkorting, te weten € 70 (2015: € 152).

Samenvatting
De wijzigingen in de heffingskortingen zijn in 
onderstaande tabel samengevat:

Inkomstenbelasting
Partnerbegrip
Onder het voor de fiscaliteit en toeslagen geldende 
partnerbegrip kan een kind jonger dan 27 jaar niet 
als fiscale partner van zijn vader of moeder worden 
aangemerkt. Deze uitsluiting van het partnerbegrip wordt 
(voor de heffing van inkomstenbelasting en de toeslagen) 
ook van toepassing op stiefkinderen. Uitsluiting kan in 
die situatie alleen op gezamenlijk verzoek plaatsvinden, 
aangezien de Belastingdienst zelf niet over voldoende 
informatie beschikt om aanverwantschap vast te stellen. 
In de tweede plaats worden personen die verblijven in een 
opvanghuis met een kind van één van beiden uitgesloten 
van het partnerschap.

Verhoging energie-investeringsaftrek
De energie-investeringsaftrek wordt in 2016 fors 
verhoogd. Ondernemers mogen voor de heffing van 
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting dan een 
aanvullende aftrekpost ter grootte van 58% (2015: 41,5%) 
van het kwalificerende bedrag aan energie-investeringen 
ten laste brengen van de winst.

Heffingskortingen Stand 2015 Stand 2016 

Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 2.203 € 2.242 

Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd € 1.123 € 1.145 

Afbouwpercentage algemene heffingskorting 2,32% 4,796% 

Minimale algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 1.342 € 0 

Minimale algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd € 685 € 0 

Maximum arbeidskorting € 2.220 € 3.103 

Afbouwpercentage arbeidskorting 4% 4% 

Minimale arbeidskorting € 184 € 0 

Opbouwpercentage arbeidskorting 19,679% 27,698% 

Maximum werkbonus € 1.119 € 1.119 

Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.152 € 2.769 

Jonggehandicaptenkorting € 715 € 719 

Maximum ouderenkorting € 1.042  € 1.187 

Alleenstaande ouderenkorting € 433 € 436 
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Vrijstelling uitkeringen oorlogsslachtoffers
Uitkeringen uit het zogenoemde Artikel 2-Fonds aan 
Joodse oorlogsslachtoffers worden in Nederland 
beschouwd als belastbare periodieke uitkeringen. 
Hoewel het heffingsrecht over dergelijke uitkeringen 
op grond van het belastingverdrag aan Duitsland 
toekomt, behoren de uitgekeerde bedragen in 
Nederland wel tot het box 1-inkomen. Als gevolg 
hiervan zijn de uitkeringsgerechtigden hierover premies 
volksverzekeringen verschuldigd. Ook beïnvloedt de 
uitkering het recht op inkomensafhankelijke aftrekposten 
en toeslagen. Gezien de bijzondere positie van deze 
uitkeringsgerechtigden, acht de wetgever dit niet langer 
wenselijk en worden de uitkeringen vrijgesteld. 

Verzachten sanctie aflossingsachterstand eigen 
woning
Voor eigenwoningschulden die op of na 1 januari 2013 
zijn ontstaan geldt een aflossingseis. Deze houdt in dat 
belastingplichtigen een eigenwoningschuld in maximaal 
360 maanden volgens ten minste een annuïtair schema 
moeten aflossen. Indien deze aflossingseis niet wordt 
nageleefd en ook de in de wet opgenomen versoepelingen 
geen soelaas bieden, is de ultieme consequentie dat een 
schuld definitief overgaat naar box 3, waardoor renteaftrek 
niet langer mogelijk is. Het kabinet is bij nader inzien van 
mening dat deze sanctie te hard is. Daarom wordt nu 
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 renteaftrek 
opnieuw mogelijk gemaakt als een belastingplichtige op 
enig moment in een kalenderjaar weer aan de wettelijke 
eisen voor een eigenwoningschuld voldoet.

Informatieplicht eigenwoningschuld
Sommige belastingplichtigen sluiten een lening in 
verband met de eigen woning niet bij een financiële 
instelling met een renseigneringsverplichting, bijvoorbeeld 
bij de eigen bv. In dat geval  moet de leningnemer 
de totstandkoming van de lening melden aan de 
Belastingdienst met behulp van een digitaal formulier. 
Deze procedure blijkt in de praktijk echter bewerkelijk voor 
zowel belastingplichtigen als de belastingdienst. Daarom 
wordt deze verplichting voor wat betreft leninggegevens 
over de periode vanaf 1 januari 2016 geïntegreerd in de 
aangifte inkomstenbelasting. In verband hiermee komt de 
afzonderlijke sanctie van tijdelijk verlies van renteaftrek bij 
niet naleving van deze informatieverplichting te vervallen.   

Dubbele vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning 
voor fiscale partners
Voor uitkeringen uit een kapitaalverzekering eigen woning, 
een beleggingsrecht eigen woning of een spaarrekening 
eigen woning geldt onder voorwaarden een vrijstelling in 
box 1. Fiscale partners kunnen aanspraak maken op een 
dubbele fiscale vrijstelling indien zij beiden gerechtigd zijn 
tot de uitkering bij leven. In de praktijk is gebleken dat 
deze dubbele begunstiging vaak niet aanwezig is. Om 
te voorkomen dat fiscale partners hierdoor in financiële 
problemen komen, is nu geregeld dat zij een verzoek 
kunnen indienen bij de Belastingdienst om de dubbele 
vrijstelling alsnog te mogen toepassen. Vereist is wel dat 
aan alle overige voorwaarden is voldaan, waaronder de eis 
dat de uitkering moet worden aangewend voor aflossing 
van de eigenwoningschuld.  

Afschaffing minimumwaarderingsregel bij afkoop 
lijfrente
Premies voor lijfrenten die dienen ter compensatie van 
een pensioentekort zijn onder voorwaarden aftrekbaar 
in box 1. De uitkeringen zijn belast in box 1. Indien een 
belastingplichtige in strijd handelt met deze voorwaarden 
wordt de gehele waarde van de lijfrenteaanspraak ineens 
belast in box 1. Deze waarde wordt ten minste gesteld 
op het bedrag van de in aftrek gebrachte premies. Deze 
zogenoemde minimumwaarderingsregel wordt niet meer 
toegepast bij de afkoop van een lijfrente. Voor gevallen 
waarin de termijn voor ambtshalve vermindering op 1 
januari 2016 nog niet is verstreken, is bij beleidsbesluit een 
tegemoetkomende regeling getroffen.

Emigratie aanmerkelijkbelanghouder
Indien een in Nederland woonachtige aanmerkelijk 
belanghouder emigreert, wordt aan hem een 
conserverende aanslag opgelegd over het verschil tussen 
de waarde van de aandelen en de verkrijgingsprijs. 
Voor deze aanslag wordt uitstel van betaling verleend. 
Tot op heden werd de aanslag na verloop van tien jaar 
kwijtgescholden. Deze kwijtscheldingsmogelijkheid komt 
geheel en per direct te vervallen, zodat Nederland ook na 
afloop van de tienjaarsperiode kan invorderen. Daarnaast 
vervalt de mogelijkheid om na emigratie tot 90% van de 
waarde van de aandelen een dividend uit te keren, zonder 
dat dit tot invordering van de conserverende aanslag 
leidt. De nieuwe regeling geldt ook voor conserverende 
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aanslagen die zijn opgelegd ter zake van een schenking 
of vererving van een aanmerkelijkbelangpakket aan 
een natuurlijk persoon die niet in Nederland woont. De 
wetgeving heeft terugwerkende kracht tot 15 september 
2015, 15.15 uur. Voor aanmerkelijkbelanghouders die vóór 
dit moment zijn geëmigreerd, geldt dus de oude regeling.

Herziening box 3
Onder de huidige regeling worden vermogensinkomsten 
in box 3 forfaitair belast door een fictief rendement in 
aanmerking te nemen van 4% van het vermogen op 
1 januari en dat te belasten tegen 30%. Omdat een 
rendement van 4% voor veel belastingplichtigen al jaren 
niet wordt gehaald, wordt het forfaitaire rendement per 1 
januari 2017 als volgt berekend:

aanmerkelijk belang in een vrijgestelde beleggingsinstelling 
jaarlijks in aanmerking moeten nemen verhoogd van 
4% naar 5,5%. De verhoging treft ook ab-houders van 
buitenlandse beleggingsinstellingen.

Loonheffingen
Afschaffing Verklaring arbeidsrelatie
In overleg met verschillende organisaties van werkgevers 
en werknemers is een alternatief ontwikkeld voor de 
Verklaring arbeidsrelatie. Belangenorganisaties van 
opdrachtgevers of opdrachtnemers, maar ook individuele 
opdrachtgevers of opdrachtnemers, kunnen voortaan 
overeenkomsten voorleggen die door de Belastingdienst 
worden beoordeeld voor wat betreft de gevolgen voor 
de loonheffingen. Partijen kunnen aan het oordeel van 
de Belastingdienst zekerheid ontlenen, mits conform de 
overeenkomst wordt gewerkt. De Belastingdienst zal 
beoordeelde overeenkomsten (zoveel mogelijk) openbaar 
maken, zodat deze ook door andere opdrachtgevers en 
opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Een belangrijk 
verschil met de Verklaring arbeidsrelatie is dat de 
Belastingdienst niet langer de gevolgen voor de heffing 
van inkomstenbelasting beoordeelt. Kenmerkend is verder 
dat de opdrachtgever een zwaardere verantwoordelijkheid 
krijgt. Indien blijkt dat niet conform de overeenkomst 
wordt gewerkt, kan de Belastingdienst namelijk aan 
de opdrachtgever een correctieverplichting of een 
naheffingsaanslag opleggen. Als streefdatum voor 
inwerkingtreding van de nieuwe regeling wordt 1 april 
2016 genoemd, maar deze datum is nog niet zeker. 

Nihilwaardering rentevoordeel personeelsleningen 
vervalt
De nihilwaardering van het rentevoordeel op 
personeelsleningen in de loonbelasting komt te vervallen. 
Ook kan dit rentevoordeel niet worden aangewezen als 
eindheffingsbestanddeel. Hierdoor worden werknemers 
met een dergelijk rentevoordeel geconfronteerd met 
een bijtelling in de loonsfeer die gelijk is aan het verschil 
tussen de overeengekomen rente en de rente die op een 
vergelijkbare lening in de markt zou zijn verschuldigd. 
Achtergrond van deze wijziging is dat het onbelast laten 
van het rentevoordeel op leningen in verband met de 
eigen woning niet langer volledig wegvalt tegen het 
gemis aan renteaftrek. Eigenwoningbezitters met een box 

Grondslag Forfaitair rendement 2015/2016 Forfaitair rendement 2017

€ 0 – € 75.000 4,0% 2,9%

€ 75.000 – € 975.000 4,0% 4,7%

> € 975.000 4,0% 5,5%

Het in aanmerking te nemen rendement neemt dus toe 
naarmate het vermogen toeneemt. Daarnaast wordt 
het heffingvrije vermogen verhoogd tot € 25.000 per 
belastingplichtige (2015: € 21.139). Achtergrond van de 
wijziging is dat naarmate het box-3-vermogen toeneemt, 
het vermogen voor een groter deel uit beleggingen blijkt 
te bestaan. Omdat het gemiddelde langetermijnrendement 
bij beleggingen hoger is dan bij spaargeld, stijgt het 
gemiddelde rendement naarmate het box-3-vermogen 
groter is. Om aan dit gegeven recht te doen, wordt het 
forfaitaire rendement per vermogensklasse berekend.

Buitenlandse belastingplichtigen worden in box 3 alleen 
belast voor het forfaitaire voordeel uit in Nederland 
gelegen onroerende zaken. Voor hen gaat hetzelfde 
forfaitaire rendement gelden als voor binnenlandse 
belastingplichtigen. Dit forfaitaire rendement is dus mede 
gebaseerd op de aanwezigheid van spaartegoeden, 
aandelen en obligaties, hoewel die niet tot hun box-3-
vermogen behoren.

Om te voorkomen dat beleggers op grote schaal gaan 
uitwijken naar de vrijgestelde beleggingsinstelling, wordt 
het forfaitaire voordeel dat belastingplichtigen met een 
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1-inkomen in de vierde tariefschijf worden sinds 2014 
namelijk geconfronteerd met een verlaging van het tarief 
waartegen de kosten in verband met de eigen woning in 
aftrek kunnen worden gebracht.

Aanscherping gebruikelijkheidscriterium 
werkkostenregeling
Onder de werkkostenregeling kan een werkgever 
vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als 
eindheffingsbestanddeel. Voor zover deze vergoedingen 
en verstrekkingen 1,2% van de fiscale loonsom te boven 
gaan, is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd. 
De wetgever wilde voorkomen dat oneigenlijk gebruik 
wordt gemaakt van de regeling. Daarom is reeds bij 
de invoering van de werkkostenregeling voorzien in 
een gebruikelijkheidscriterium. Dit criterium wordt 
nu aangescherpt, in die zin dat ook het aanwijzen de 
van aan een werknemer toegekende vergoedingen of 
verstrekkingen als eindheffingsbestanddeel gebruikelijk 
moet zijn. Kort gezegd komt dit erop neer dat door een 
werkgever aangewezen vergoedingen en verstrekkingen 
niet in belangrijke mate (> 30%) hoger mogen zijn dan 
onder normale omstandigheden het geval zou zijn.

Integratie S&O-afdrachtvermindering en RDA
De RDA in de winstsfeer en de S&O-afdrachtvermindering 
in de loonheffing worden samengevoegd. De 
RDA verdwijnt en wordt geïntegreerd in de 
S&O-afdrachtvermindering. Integratie vindt plaats 
door naast loonkosten ook andere kosten en uitgaven 
onder de reikwijdte van de S&O-afdrachtvermindering 
te brengen. De voordeelpercentages worden enigszins 
aangepast. Tot een S&O-grondslag van € 350.000 
geldt een afdrachtvermindering van 32% (2015: 
35%). Voor S&O-kosten vanaf € 350.000 geldt een 
afdrachtvermindering van 16% (2015: 14%). Voor starters 
bedraagt dit percentage 40% (2015: 50%). Het plafond 
van de S&O-afdrachtvermindering vervalt. Publieke 
kennisinstellingen worden uitgesloten van de regeling. 
Ook kwalificeren het uitvoeren van (I) een systematisch 
opgezette analyse van de technische haalbaarheid voor 

het uitvoeren van speur- en ontwikkelingswerk en (II) een 
technisch onderzoek naar een substantiële wijziging van 
een productiemethode, dan wel een modellering van 
processen niet langer voor de afdrachtvermindering.

Stimulering arbeidsparticipatie
Om de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt te stimuleren, wordt aan werkgevers 
een tegemoetkoming in de loonkosten verleend voor 
werknemers die tussen 100% en 120% van het wettelijk 
minimumloon verdienen. Deze tegemoetkoming wordt 
aangeduid als looninkomstenvoordeel. Voor werknemers 
die tussen 100% en 110% van het wettelijk minimumloon 
verdienen, krijgt de werkgever een bedrag van € 1,01 per 
verloond uur, met een maximum van € 2.000 per jaar per 
werknemer. Voor werknemers die tussen 110% en 120% 
van het wettelijke minimumloon verdienen, bedraagt 
de tegemoetkoming € 0,51 per verloond uur, met een 
maximum van € 1.000 per jaar per werknemer. Om in 
aanmerking te komen voor het looninkomstenvoordeel 
dient de werknemer ten minste 1.248 uur per jaar te 
hebben gewerkt. De regeling treedt per 1 januari 2017 in 
werking.   

Vennootschapsbelasting 
Modernisering vennootschapsbelastingplicht 
overheidsondernemingen
Overheidsondernemingen worden vanaf het 
boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2016 
vennootschapsbelastingplichtig. Hierbij geldt een 
belastingplicht per overheidslichaam voor alle direct 
door dat lichaam gedreven ondernemingen. Een 
overheidslichaam wordt pas in de vennootschapsbelasting 
betrokken als sprake is van een materiële onderneming. 
Daarvoor moet onder andere sprake zijn van 
deelname aan het economische verkeer. Puur interne 
activiteiten zijn niet belast. In beginsel geldt daarbij het 
ondernemingsbegrip zoals dat ook wordt gebruikt om te 
bepalen of en in welke mate stichtingen en verenigingen 
zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. 
Om oneerlijke belastingconcurrentie te voorkomen, 
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worden ook activiteiten die niet als een onderneming 
kwalificeren, maar waarmee wel in concurrentie wordt 
getreden met private ondernemingen, in de heffing 
van vennootschapsbelasting betrokken. Daarnaast 
is een maatregel getroffen om te voorkomen dat 
ondernemingswinsten onbelast kunnen worden genoten 
door de onderneming onder te brengen in een besloten 
commanditaire vennootschap.

Belastingplicht bestaat ook als een overheid bepaalde 
activiteiten in een afzonderlijk lichaam heeft 
ondergebracht. Als de activiteiten bijvoorbeeld in 
een bv zijn ondergebracht waarin een gemeente alle 
aandelen heeft, moet de bv vennootschapsbelasting 
betalen over alle activiteiten, ongeacht of sprake is van 
een onderneming. Dat geldt namelijk ook voor bv’s 
die in handen zijn van private aandeelhouders. Als de 
activiteiten zijn ondergebracht in een stichting, geldt 
vennootschapsbelastingplicht indien en voor zover die 
activiteiten een onderneming in materiële zin vormen, dan 
wel in concurrentie wordt getreden met privaatrechtelijke 
lichamen.

In de wet zijn diverse vrijstellingen opgenomen. Zo 
geldt een optionele vrijstelling voor interne activiteiten 
en voor overheidstaken. Het gaat om taken die primair 
plaatsvinden met het oog op het belang voor de 
samenleving en niet vanwege de private belangen van 
individuele burgers. Ook zijn er specifieke vrijstellingen 
voor academische ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. 
Gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries 
krijgen verder de mogelijkheid om onder voorwaarden 
zonder fiscale consequenties te fuseren, te splitsen of 
taken te herschikken.

Om de internationale concurrentiepositie te 
handhaven ziet de regering vooralsnog af van 
vennootschapsbelastingplicht voor zeehavens, 
totdat ook buitenlandse Europese zeehavens 
vennootschapsbelastingplichtig zijn geworden.

Innovatiebox
In de innovatiebox wordt een samenloopbepaling 
opgenomen voor de situatie waarin een immaterieel 
activum vanuit een buitenlandse vaste inrichting naar 
het hoofdhuis in Nederland wordt overgebracht en de 
voordelen uit dit activum in de voorafgaande jaren onder 
de objectvrijstelling vielen. In dat geval moet de drempel 
voor toepassing van de innovatiebox worden verhoogd 
met het positieve verschil tussen de waarde in het 
economische verkeer van het desbetreffende activum en 
de daaraan toerekenbare voortbrengingskosten.

Implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 
2015
De Moeder-dochterrichtlijn schrijft voor dat 
EU-lidstaten dubbele belasting van de winst van een 
dochteronderneming dienen te voorkomen door een 
vrijstelling van bronbelasting bij de dochtermaatschappij 
en een faciliteit (vrijstelling of verrekening) bij de 
moedermaatschappij. Nederland kent daartoe een 
deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting 
en een inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting. 
De Moeder-dochterrichtlijn is in 2015 aangescherpt. 
Deze aanscherpingen worden per 1 januari 2016 in de 
Nederlandse belastingwetgeving geïmplementeerd.
De eerste wijziging ziet op situaties waarin een rentelast 
in het land van de debiteur van de winst aftrekbaar 
is, terwijl de daarmee corresponderende rentebate in 
Nederland onder de deelnemingsvrijstelling valt. Dit doet 
zich voor als het land van de debiteur de betaling als 
een rentelast kwalificeert, terwijl Nederland de bate als 
dividend aanmerkt dat onder de deelnemingsvrijstelling 
valt. Daarvan kan sprake zijn bij een zogenoemde hybride 
lening: een geldverstrekking met zowel karaktertrekken 
van eigen vermogen als van vreemd vermogen. De 
wijziging is niet beperkt tot hybride leningen, maar ziet 
op alle situaties waarin een bate die op grond van de 
voornoemde Richtlijn is vrijgesteld terwijl bij de betalende 
partij sprake is van aftrek ten laste van de winst. De 
wetswijziging gaat overigens verder dan waartoe de 
Moeder-dochterrichtlijn verplicht en zal ook van toepassing 
zijn als de debiteur buiten de EU of de EER is gevestigd.
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De tweede wijziging betreft de invoering van een 
algemene antimisbruikbepaling. Deze bevat een 
subjectieve en een objectieve test. De subjectieve test 
houdt in dat wordt bekeken of het hoofddoel of een 
van de hoofddoelen van een bestreden constructie is 
om een belastingvoordeel te verkrijgen dat het doel of 
de strekking van de Moeder-dochterrichtlijn ondermijnt. 
Op grond van de objectieve test wordt bekeken of 
de constructie of reeks van constructies kunstmatig 
is opgezet. De algemene antimisbruikbepaling wordt 
in de dividendbelasting opgenomen als onderdeel 
van de antiontgaansbepaling voor coöperaties in de 
dividendbelasting. Daarnaast is gekozen voor opname 
van de algemene antimisbruikbepaling in de regeling voor 
buitenlandse belastingplicht in de vennootschapsbelasting 
voor buitenlands belastingplichtige lichamen met een 
belang van ten minste 5% in een in Nederland gevestigde 
vennootschap (technisch aanmerkelijk belang). De regering 
wil hierdoor onder andere een wereldwijde toepassing 
bewerkstelligen en voorkomen dat de antimisbruikbepaling 
kan worden ontweken door dividenden op te potten. 
Ook komt (zowel in de dividendbelasting als in het 
technisch aanmerkelijk belang) de voorwaarde dat het 
desbetreffende belang niet tot het vermogen van een 
onderneming behoort, te vervallen.

Houdsterverliesregeling
De Hoge Raad heeft in 2014 geoordeeld dat de 
houdsterverliesregeling alleen van toepassing is indien 
nagenoeg het gehele jaar (ten minste voor 90%) 
daadwerkelijk deelnemingen worden gehouden en/
of financieringswerkzaamheden worden verricht. 
Voorbereidende en afrondende werkzaamheden in 
verband met het houden van deelnemingen en perioden 
van inactiviteit gedurende het kalenderjaar tellen niet mee. 
De wetgever komt nu echter met reparatiewetgeving, 
waardoor voorbereidende en afrondende werkzaamheden 
alsmede perioden van inactiviteit toch als houdster- en 
financieringswerkzaamheden kwalificeren.

Implementatie verrekenprijsdocumentatie en ‘country-
by-country reporting
De regering voert met ingang van 2016 een nieuwe 
documentatieverplichting in voor multinationals met 
een omzet vanaf € 750 mln. Het voorstel dient ertoe 
om één van de BEPS-actiepunten van de OESO in het 
kader van het BEPS-project in te voeren. De nieuwe 
regeling verplicht dergelijke multinationals jaarlijks een 
landenrapport op te stellen. Het landenrapport moet 
de wereldwijde winstverdeling van de multinationale 
groep bevatten, alsmede de betaalde winstbelastingen 
(inclusief bronbelastingen) in landen waarin de 
multinationale groep actief is. Multinationals met een 
omzet vanaf € 50 miljoen moeten in hun administratie 
een groepsdossier en een lokaal dossier opnemen. In het 
groepsdossier moet een overzicht worden gegeven van 
de onderneming van de multinationale groep, inclusief 
de aard van haar bedrijfsactiviteiten, haar algehele 
verrekenprijsgedragslijn en haar wereldwijde allocatie 
van inkomen en economische activiteiten. Het lokale 
dossier dient informatie te bevatten die relevant is voor de 
verrekenprijsanalyse met betrekking tot transacties tussen 
een belastingplichtige en een gelieerd lichaam in een 
andere staat. 

Dividendbelasting
Step-up grensoverschrijdende juridische fusie en 
juridische splitsing
In de dividendbelasting wordt een step-up ingevoerd 
voor grensoverschrijdende juridische fusies en splitsingen, 
evenals nu reeds het geval is bij een grensoverschrijdende 
aandelenruil. De regeling houdt in dat dat als gestort 
kapitaal op de toegekende aandelen mag worden 
uitgegaan van de waarde in het economische verkeer 
van het vermogen dat als gevolg van de fusie of 
splitsing overgaat, behalve voor zover die waarde 
bestaat uit aandelen in een Nederlandse vennootschap. 
Op die manier wordt voorkomen dat Nederland een 
dividendbelastingclaim vestigt op bestaande buitenlandse 
winstreserves.
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Teruggaaf van dividendbelasting 
De teruggaafregeling in de dividendbelasting wordt 
opengesteld voor publiekrechtelijke rechtspersonen en 
privaatrechtelijke overheidslichamen die vanaf 1 januari 
2016 (deels) vennootschapsbelastingplichtig worden 
maar geen vennootschapsbelasting zijn verschuldigd 
omdat zij gebruik kunnen maken van bepaalde objectieve 
vrijstellingen. Teruggaaf kan ook worden geclaimd door 
gedeeltelijk belastingplichtige overheidsondernemingen 
die in de vorm van een stichting of vereniging worden 
gedreven, mits de aandelen waarop het dividend is 
uitgekeerd niet tot het ondernemingsvermogen behoren. 
De teruggaafregeling in de dividendbelasting zal op termijn 
worden gewijzigd in een inhoudingsvrijstelling.

Schenk- en erfbelasting en belastingen van 
rechtsverkeer
Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning
De eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen 
in verband met de eigen woning wordt met ingang 
van 1 januari 2017 structureel verhoogd tot € 100.000 
per begiftigde (2015: € 52.752). Voorwaarde is dat de 
schenking moet worden aangewend voor:
• de verwerving of verbouwing van een eigen woning;
• de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of 

beklemming met betrekking tot die woning; 
• de aflossing van de eigenwoningschuld of een 

restschuld ter zake van een vervreemde eigen woning 
van de begiftigde.

Een belangrijk verschil met de bestaande regeling is dat de 
verruimde vrijstelling voor schenkingen in verband met de 
eigen woning niet beperkt is tot schenkingen van ouders 
aan kinderen. Wel geldt de eis dat de begiftigde tussen 
de 18 en 40 jaar oud moet zijn. Een andere belangrijke 
versoepeling is dat het bedrag van de verruimde vrijstelling 
onder voorwaarden gespreid over drie achtereenvolgende 
kalenderjaren mag worden benut. 

Belastingplichtigen die in 2015 of in 2016 gebruik hebben 
gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling kunnen 
in 2017 of 2018 op grond van overgangsrecht een 
aanvullende vrijgestelde schenking doen, zodat zij alsnog 
van de verruiming van de vrijstelling tot € 100.000 kunnen 
profiteren.

Aanpak erfpachtleaseconstructies
Normaliter komt bij de heffing van overdrachtsbelasting ter 
zake van de verkrijging van eigendom waarop een recht 
van erfpacht, opstal, beklemming of erfdienstbaarheid 
rust, de waarde van de huur, retributie of canon in 
mindering op de waarde. Indien sprake is van een 
zogenoemde erfpachtleaseconstructie, waarbij de 
eigendom van een onroerende zaak wordt overgedragen 
onder voorbehoud van een erfpachtrecht, wordt de 
heffingsmaatstaf echter niet langer verminderd. Ook 
de constructie waarbij het erfpachtrecht eerst wordt 
overgedragen aan een concernvennootschap met 
toepassing van de interne reorganisatievrijstelling, waarna 
vervolgens overdracht van de bloot eigendom plaatsvindt, 
wordt de pas afgesneden. 

Omzetbelasting, accijns en verbruiksbelastingen 
Btw-vrijstelling zorggroepen en geboortezorgcentra
Er komt een btw-vrijstelling voor coördinerende 
werkzaamheden van zogenoemde (eerstelijns-) 
zorggroepen en geboortezorgcentra.

Aanpassingen verlaagd btw-tarief
Het verlaagde tarief is niet van toepassing op pootgoed 
en land- en tuinbouwzaden waaruit producten kunnen 
voortkomen die genoemd worden in lijst I of lijst II van 
de Opiumwet. Hiermee worden de uitspraken van de 
Hoge Raad ongedaan gemaakt, waarin hij oordeelde 
dat het verlaagde tarief van toepassing is op growkits en 
kweekvloeistof voor paddo’s.

Vereenvoudiging verbruiksbelasting van alcoholvrije 
dranken
De verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken wordt 
verhoogd. De tarieven voor vruchtensap, groentesap 
en mineraalwater (thans € 5,70 per 100 liter) en voor 
limonade (thans € 7,59 per 100 liter) worden vervangen 
door één tarief van € 8,83 per 100 liter. Ook het laagste 
tarief van de bieraccijns wordt met dit tarief gelijkgesteld. 

Verhoging accijns op rooktabak
De accijns op rooktabak wordt per 1 april 2016 verhoogd 
met € 13,51 per kilogram. De budgettaire opbrengst van 
deze maatregel bedraagt structureel € 100 mln.
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Autobelastingen
Belasting van personenauto’s en motorrijtuigen
De teruggaafregeling voor BPM bij export van 
motorrijtuigen wordt aangescherpt. Teruggaaf wordt 
alleen nog verleend indien het motorrijtuig duurzaam 
wordt geregistreerd in een andere EU- of EER-lidstaat. 
Een kentekenbewijs op basis van een tijdelijke inschrijving 
volstaat niet meer om teruggaaf van BPM te krijgen. 
De Belastingdienst heeft namelijk geconstateerd 
dat regelmatig misbruik wordt gemaakt van de 
teruggaafregeling door naar een EU- of EER-lidstaat 
geëxporteerde voertuigen reeds na korte tijd opnieuw te 
exporteren, maar dan naar een land buiten de EU of EER.

Motorrijtuigenbelasting
De mogelijkheid om de motorrijtuigenbelasting voor 
een heel jaar in één keer te betalen wordt per 1 juli 
2016 afgeschaft. De motorrijtuigenbelasting kan vanaf 
die datum kan alleen nog per tijdvak van drie maanden 
vooruit worden betaald, of maandelijks automatisch 
worden afgeschreven. Tot en met 30 juni 2016 gedane 
jaarbetalingen blijven geldig. Daarnaast wordt een niet-
ingezetene die aan de heffing van motorrijtuigenbelasting 
is onderworpen voortaan geacht te wonen in de provincie 
die het laagste bedrag aan opcenten heeft. Voorheen 
werd juist uitgegaan van de provincie met het hoogste 
bedrag aan opcenten.

Milieubelastingen
Energiebelasting
Sinds 1 januari 2014 geldt een verlaagd 
energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte 
energie door energiecoöperaties. Omdat in de praktijk 
onvoldoende gebruik wordt gemaakt van deze regeling, 
wordt de korting van 7,5 cent per KWh vanaf 1 januari 
2016 vervangen door een nihiltarief. Dit nihiltarief geldt 
echter alleen voor leden van de coöperatie van wie de 
aansluiting zich bevindt in hetzelfde postcodegebied als de 
aansluiting van de productie-installatie. De energiesector 
zal zich inzetten voor kostenverlaging van de projecten. De 
gehele regeling zal uiterlijk in 2017 worden geëvalueerd.

Verder vindt een verschuiving plaats van de belastingdruk. 
Het tarief in de eerste schijf van de energiebelasting op 
elektriciteit wordt per 1 januari 2016 verlaagd, terwijl het 
reguliere tarief voor aardgas juist wordt verhoogd. Daar 

staat tegenover dat per 1 januari 2017 een vrijstelling 
(inclusief teruggaafmogelijkheid) van energiebelasting 
wordt geïntroduceerd voor het gebruik van aardgas in 
metallurgische en mineralogische procedés.

Kolenbelasting
Er wordt een vrijstelling van kolenbelasting ingevoerd 
voor kolen die worden gebruikt voor de productie van 
elektriciteit. De belastingderving wordt gedekt uit een 
verhoging van de energiebelasting die voor 50% neerslaat 
bij bedrijven en voor 50% bij huishoudens.

Belasting op leidingwater
De belasting op leidingwater wordt niet langer geheven 
van de kleinste waterleveranciers. Als levering wordt 
niet aangemerkt de levering van leidingwater via een 
aansluiting op het distributienet van een afzonderlijke 
watervoorziening, tenzij degene die de levering verricht 
leidingwater levert via in totaal ten minste 1.000 
aansluitingen.

Formeel belastingrecht
Vereenvoudiging fiscaal procesrecht
In het belastingrecht komen met enige regelmaat 
rechtsvragen op die zich voordoen bij een groot aantal 
belastingplichtigen. Een recent voorbeeld hiervan is de 
discussie of het forfaitaire rendement in box 3 van de 
inkomstenbelasting in overeenstemming is met recht op 
eigendom. Om dergelijke rechtsvragen sneller te kunnen 
beantwoorden wordt de zogenoemde fiscale prejudiciële 
procedure ingevoerd. Dit betekent dat de lagere rechter bij 
wie een fiscale procedure aanhangig is, zich direct tot de 
Hoge Raad kan wenden om antwoord op een rechtsvraag 
te krijgen. Daarnaast wordt ook de zogenoemde 
massaalbezwaarregeling gestroomlijnd, zodat die in de 
praktijk makkelijker kan worden ingezet.

Lijfsdwang bij civiele vordering
De Belastingdienst heeft de mogelijkheid om een 
belastingschuldige vast te laten zetten in een huis 
van bewaring tot hij zijn belastingschulden betaalt, 
overigens met een maximum van een jaar. Daarnaast 
bestaat de mogelijkheid om via civiele weg betaling van 
belastingschulden af te dwingen, bijvoorbeeld door het 
instellen van een vordering wegens onrechtmatige daad. In 
die situatie kan nu nog geen lijfsdwang worden toegepast. 
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Het kabinet stelt nu voor om deze mogelijkheid alsnog 
in te voeren. Indien het gaat om een belastingschuld van 
een lichaam kan lijfsdwang worden toegepast ten aanzien 
van de bestuurders of vereffenaars. Met het toepassen 
van lijfsdwang zal echter zeer terughoudend worden 
omgegaan.

Aansprakelijkheid bij handel in vennootschappen
(Rechts)personen die hun aandelenbelang in een 
vennootschap vervreemden kunnen onder bepaalde 
voorwaarden aansprakelijk worden gesteld voor een 
evenredig gedeelte van de vennootschapsbelasting die 
door de verkochte vennootschap verschuldigd is aan het 
einde van het jaar waarin de vervreemding plaatsvindt 
en over de drie daaropvolgende jaren, voor zover die 
belasting toerekenbaar is aan op het vervreemdingstijdstip 
aanwezige reserves. De voorwaarden om tot 
aansprakelijkstelling te komen luiden als volgt:
1. De aandeelhouder hield, al dan niet samen met zijn 

partner en zijn bloedverwanten in de rechte lijn, 
ten minste een derde gedeelte van het geplaatste 
aandelenkapitaal.

2. De bezittingen van de vennootschap bestonden op 
het vervreemdingstijdstip in belangrijke mate (voor ten 
minste 30%) uit beleggingen.

3. Het vermogen van de vennootschap is in de vijf 
jaren voorafgaande aan de vervreemding, in 
het vervreemdingsjaar zelf, of in een van de drie 
daaropvolgende jaren verminderd door andere 
oorzaken dan de normale bedrijfsuitoefening.

De aansprakelijkheid geldt niet als de verkoper bewijst 
dat het niet aan hem te wijten is dat het vermogen 
van de vennootschap ontoereikend is voor het betalen 
van de verschuldigde vennootschapsbelasting. De 
wetgever vindt deze disculpatiemogelijkheid te 
ruim. Daarom is met terugwerkende kracht tot 15 
september, 15.15u bepaald dat de aandeelhouder 
zich niet langer aan aansprakelijkheid kan onttrekken 
voor de verschuldigde vennootschapsbelasting over de 
vrijgevallen herinvesteringsreserve of een stille reserve die 
samenhangt met activa die binnen zes maanden na de 
aandelenoverdracht worden verkocht.

Schorsende werking hoger beroep bij toeslagen
In fiscale procedures wordt schorsende werking 
verbonden aan het instellen van hoger beroep. Dit 
betekent dat de werking van de uitspraak van de lagere 
rechter wordt opgeschort totdat op het hoger beroep 
is beslist. Deze schorsende werking wordt voortaan ook 
verbonden aan het instellen van hoger beroep door een 
toeslaggerechtigde of de Belastingdienst/Toeslagen tegen 
een uitspraak van de rechtbank. Dit brengt mee dat de 
Belastingdienst/Toeslagen niet langer verplicht is om direct 
na een voor de toeslaggerechtigde gunstige uitspraak van 
de rechtbank tot uitbetaling over te gaan.

Europees en internationaal belastingrecht
uitbreiding aftrek uitgaven monumentenpanden en 
rangschikking NSW-landgoed
Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie 
worden uitgaven voor monumentenpanden als 
persoonsgebonden aftrekpost in de inkomstenbelasting 
in aftrek toegelaten indien het monumentenpand zich op 
het grondgebied van een andere EU/EER-lidstaat bevindt. 
Voorwaarde is wel dat het monumentenpand een element 
moet vormen van het Nederlands cultureel erfgoed. 
Ook kunnen buitenlandse onroerende zaken onder 
voorwaarden in aanmerking komen voor rangschikking 
als erkend natuurschoonlandgoed, wat toegang biedt tot 
diverse fiscale faciliteiten.  

Handhavingsbepalingen Common Reporting Standard
De OESO heeft een wereldwijde standaard ontwikkeld 
voor de identificatie van en de rapportage door 
financiële instellingen over rekeningen van buitenlandse 
rekeninghouders, ook wel de Common Reporting 
Standard (CRS) genoemd. Deze standaard wordt per 
1 januari 2016 geïmplementeerd in de Wet op de 
internationale bijstandverlening bij de heffing van 
belastingen. In aanvulling hierop wordt het opzettelijk of 
met grove schuld niet nakomen van de identificatie- en 
rapportagevoorschriften aangemerkt als een vergrijp ter 
zake waarvan een geldboete van maximaal € 20.250 
kan worden opgelegd. Ook kan niet-naleving van deze 
voorschriften strafrechtelijk worden aangepakt.



54

Tarieven inkomstenbelasting
De lengte van de tweede en de derde schijf in de 
tarieftabel wijt voor belastingplichtigen die vanaf 1 januari 
1946 zijn geboren af van die voor belastingplichtigen die 
vóór die datum zijn geboren.

De tarieven in de inkomstenbelasting voor 
belastingplichtigen die op of na 1 januari 1946 zijn 
geboren, luiden per 1 januari 2016 als volgt:

De tarieven in de inkomstenbelasting voor 
belastingplichtigen die vóór 1 januari 1946 zijn geboren, 
luiden per 1 januari 2016 als volgt:

Voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt, 
bedraagt het gecombineerde tarief in de eerste schijf in 
2016 18,65% en in de tweede tariefschijf 22,30%. Deze 
belastingplichtigen zijn namelijk geen AOW-premie meer 
verschuldigd. In de derde en vierde tariefschijf wijkt het 
tarief voor personen die de AOW-gerechtigde leeftijd 
hebben bereikt niet af.

Het tarief in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) 
bedraagt in 2016 ongewijzigd 25%. Het tarief in box 
3 (inkomen uit sparen en beleggen) bedraagt in 2016 
eveneens ongewijzigd 30%.

III Tarieven en 
percentages 2016

Premiepercentages
De premiepercentages voor de sociale verzekeringen 
luiden in 2015 en 2016 als volgt:

De maximum premie-inkomensgrens voor de 
werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet 
bedraagt in 2016: € 52.765 (2015: € 51.976).

bij een box 1- inkomen van meer 
dan

maar niet 
meer dan

belasting-
tarief

tarief premie 
volksverzekeringen

totaal

- € 19.922 8,40% 28,15% 36,55%

€ 19.922 € 33.715 12,05% 28,15% 40,2%

€ 33.715 € 66.421 40,2% - 40,2%

€ 66.421 - 52% - 52%

bij een box 1- inkomen van meer 
dan

maar niet 
meer dan

belasting-
tarief

tarief premie 
volksverzekeringen

totaal

- € 19.922 8,40% 10,25% 18,65%

€ 19.922 € 34.027 12,05% 10,25% 22,3%

€ 34.027 € 66.421 40,2% - 40,2%

€ 57.585 - 52% - 52%

Omschrijving 2015 2016

AOW-premie 17,90% 17,90%

ANW-premie 0,60% 0,60%

WLZ-premie 9,65% 9,65%

AOF-basispremie werkgever 5,25% 5,91%

WW-marginale AWF-premie werkgever 2,07% 2,48%

WW-gemiddelde wachtgeldpremie 
werkgever

2,16% 1,72%

WKO premie werkgever 0,50% 0,50%

Inkomensafhankelijke werkgeversheffing 
ZVW

6,95% 6,75%

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW 4,85% 5,50%



55Taxtueel nr 4 • 2015

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

maar niet 
meer dan 

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

I II III IV 

- € 200.000 - 20%

€ 200.000 € 40.000 25%

Tarieven vennootschapsbelasting en dividendbelasting
Het vennootschapsbelastingtarief voor 2016 luidt als volgt: 

Het dividendbelastingtarief in 2016 bedraagt 15%.
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