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Voorwoord
oplegt ter grootte van 52% over dergelijke
uitkeringen. Laat nu die regeling ertoe leiden
dat de Belastingdienst aan de overheid
op grond van deze ontslagregeling bij de
Belastingdienst een aanslag kan opleggen
die naar verluidt zo’n € 200 mln. bedraagt!
Gekker kan men het niet bedenken. Punt is
natuurlijk wel dat het de overheid niets kost.
De opbrengst komt immers in het laadje van
Dijsselbloem terecht. En overigens: Wiebes
tekent tegen de aanslag bezwaar aan!

A

ls u dit leest ligt Prinsjesdag 2016
al weer ver achter ons en is het
hele fiscale pakket bijna door het
parlementaire proces. Ongetwijfeld zonder
kleerscheuren. Het pakket is ook niet zo
spannend: dit is inherent aan een laatste
kabinetsjaar. Dat pleegt ‘verloren’ te zijn, net
zoals het eerste jaar van een nieuw kabinet.
Maar wellicht valt dat laatste mee als we
vlot beschikken over een regeerakkoord.
Voorlopig is dat nog ver weg en vergt de
actualiteit de nodige aandacht.
Er liggen voor staatssecretaris Wiebes
momenteel twee hoofdpijndossiers: de
modelovereenkomsten voor de ZZP’ers
en de personeelsvermindering bij de
Belastingdienst. Dit laatste thema kent
buiten de personele aspecten een
merkwaardig fiscaal staartje. Doordat een
deel van het personeel door de regeling
vervroegd met pensioen gaat, is voor hen
sprake van een soort prepensioenregeling.
Prepensioenregelingen wil de overheid niet,
hetgeen vele jaren geleden heeft geleid
tot een fiscale bepaling die in dergelijke
situaties aan de werkgever een heffing

Het andere hoofdpijndossier betreft, zoals
gezegd, de ZZP’ers. Het is opmerkelijk
dat het allemaal zo is gelopen want wie
maar enigszins weet hoe deze fiscale
regelgeving in elkaar zit weet dat dit een
vrijwel onoplosbaar probleem is. In de kern
gaat het om de vraag wanneer iemand
werknemer of zelfstandige is. Daarvoor
kent de regelgeving geen harde criteria. De
feiten zijn allesbeslissend en die verschillen,
zoals ieder begrijpt, van geval tot geval.
Dus is per definitie een beoordeling
op individueel niveau onvermijdelijk.
Modelovereenkomsten bieden dan ook
geen uitkomst. Nog los van het punt dat
als er een model is, er ook feitelijk volgens
dat model moet worden gewerkt. Papier
is geduldig zodat dit een feitelijke controle
vergt. En dat wil men begrijpelijkerwijs nu
juist voorkomen.
De kernvraag is natuurlijk waarom
velen zo graag ZZP’er (willen) zijn: dat
zit in veel gevallen in het fiscale en het
premievoordeel. Er zijn geen premies
werknemersverzekeringen verschuldigd
door opdrachtgever en opdrachtnemer.
Daar staat voor de opdrachtnemer
vanzelfsprekend tegenover dat hij ook
geen uitkeringsrechten kan claimen en
het risico privaat zal moeten afdekken.
Het gaat dan met name om het

arbeidsongeschiktheidsrisico. Daarnaast
is er het grote belastingdrukverschil
tussen werknemers en zelfstandigen dat
wordt veroorzaakt doordat de laatsten
een aantal fiscale faciliteiten heeft. Zodra
deze twee knelpunten zijn verdwenen, is
de problematiek min of meer opgelost.
Vraag is of dat kan. Het antwoord luidt
bevestigend: wat betreft de verzekeringen
is het noodzakelijk dat er een brede
arbeidsongeschiktheidsverzekeringsplicht
moet zijn die betrekking heeft op de hele
beroepsbevolking. Dan heeft er nog niet het
volledige verschil weggenomen maar het wel
voldoende verkleind. Wat betreft het verschil
in belastingdruk tussen werknemers en
zelfstandigen: dat moet worden verkleind,
bijvoorbeeld door de fiscale faciliteiten
voor zelfstandigen in te perken of door
werknemers een hogere tegemoetkoming
te geven, bijvoorbeeld in de sfeer van een
separate extra arbeidstoeslag. Men zou er
ook aan kunnen denken de fiscale faciliteiten
voor zelfstandigen (zelfstandigenaftrek en
MKB-winstvrijstelling) geheel af te schaffen
en de arbeidstoeslag te differentiëren naar
werknemers en zelfstandigen: van enig
verschil moet namelijk sprake blijven, omdat
het wel zo moet zijn dat de belastingdruk
voor zelfstandigen wat lager moet zijn dan
die voor werknemers.
Met de hiervoor geschetste benadering
bereikt men niet alleen meer evenwicht
tussen beide groepen, maar ook een
eenvoudiger en beter stuurbaar systeem.
En men lost het ZZP-probleem op zonder de
ZZP’er op te lossen.
Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl
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Werkruimte in een
huurwoning
Een huurrecht is een vermogensrecht dat als
ondernemingsvermogen geëtiketteerd kan worden, aldus
de Hoge Raad. Kosten voor een gehuurde woning kunnen
als gevolg hiervan in bepaalde gevallen in aftrek worden
gebracht binnen de onderneming.
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Vermogensetikettering
Ondernemers voor de inkomstenbelasting
kunnen hun eigen woning in bepaalde
gevallen geheel of ten dele aanmerken
als ondernemingsvermogen. Dit heeft
tot gevolg dat de kosten die verband
houden met (een deel van) de eigen
woning ten laste kunnen worden gebracht
van de winst uit de onderneming. Hierbij
kan gedacht worden aan bijvoorbeeld
financieringsrente, verzekeringspremies en
afschrijving. Wanneer de gehele woning als
ondernemingsvermogen wordt aangemerkt,
dient een bijtelling voor privégebruik in acht
te worden genomen. Deze bijtelling volgt uit
een wettelijk vastgelegde staffel op basis van
de WOZ-waarde van de woning. Daarnaast
zal bij verkoop van de woning moeten
worden afgerekend over de meerwaarde
van de gehele eigen woning, of het deel dat
als ondernemingsvermogen is aangemerkt.
Een woning mag echter niet zonder
meer worden aangemerkt als
ondernemingsvermogen. Hierbij dienen
de regels van de vermogensetikettering in
acht te worden genomen. Wanneer een
goed voor 90% of meer in de onderneming
wordt gebruikt, is doorgaans sprake van
verplicht ondernemingsvermogen. Wanneer
een goed voor minder dan 10% in de
onderneming wordt gebruikt, is sprake
van verplicht privévermogen. Wanneer
het gebruik van een goed tussen beide
in ligt, is sprake van gemengd gebruik
en mag de belastingplichtige binnen de
grenzen der redelijkheid kiezen tussen
kwalificatie als ondernemingsvermogen
of als privévermogen. Wanneer een
woning juridisch of bouwkundig gesplitst
is of bouwkundig splitsbaar is, worden
de verschillende delen van de woning
afzonderlijk beoordeeld. Met bouwkundig
splitsbaar wordt bedoeld dat de delen
afzonderlijk rendabel kunnen worden
gemaakt, bijvoorbeeld door verhuur. Voor

een woning met bijvoorbeeld een winkeldeel
of werkruimte die bouwkundig splitsbaar
zijn, zal het winkeldeel of de werkruimte
toegerekend worden aan de onderneming
(verplicht ondernemingsvermogen) en vormt
het woningdeel (verplicht) privévermogen.
Alleen wanneer een woning niet splitsbaar
is en de werkruimte meer dan 10% van
de woning beslaat, kan de gehele woning
als ondernemingsvermogen worden
aangemerkt.
Huurwoning
De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld
dat de hiervoor beschreven regeling
ook van toepassing is op een gehuurde
woning. Belanghebbende woont in
een gehuurde woning en verricht als
ondernemer werkzaamheden in de bouw.
Voor zijn werkzaamheden in de bouw
heeft belanghebbende een werkkamer in
zijn gehuurde woning. Deze werkkamer
vormt niet een naar verkeersopvatting
zelfstandig gedeelte van een woning
en beslaat circa 11% van de woning.
Belanghebbende heeft de gehele woning (of
althans het recht om de woning te huren)
aangemerkt als ondernemingsvermogen.
Hierna heeft belanghebbende € 9.835
aan huisvestingskosten in aftrek gebracht
en € 2.700 als bijtelling voor privégebruik
aangemerkt. De inspecteur heeft slechts
€ 902 aan huisvestingskosten terzake van
de werkkamer aanvaard. In geschil is of
belanghebbende inderdaad kan kiezen om
zijn huurrecht als ondernemingsvermogen
aan te merken.
De Hoge Raad oordeelt uiteindelijk dat
gelijk aan de zijde van belanghebbende
is. Het huurrecht kan aangemerkt
worden als bedrijfsmiddel. Omdat
de werkruimte meer dan 10% van de
woning omvat, kan het gehele huurrecht
als ondernemingsvermogen worden
aangemerkt. Dit betekent dat de volledige

huur in aftrek kan worden gebracht, onder
gelijktijdige bijtelling van een (forfaitair
bepaald) bedrag voor privégebruik.
Conclusie
Volgens de Hoge Raad is een huurrecht een
vermogensrecht en kan het bijgevolg als
bedrijfsmiddel kwalificeren. Wanneer dit
huurrecht mede binnen de onderneming
wordt gebruikt, kan het huurrecht
ondernemingsvermogen vormen en is
aftrek van huurkosten in de onderneming
mogelijk. Deze uitspraak geeft op zichzelf
geen ruimte om in bestaande situaties
alsnog de huur voor een woning in aftrek
te brengen. Op een eerder gemaakte
kwalificatie (als privévermogen) mag
namelijk slechts terug worden gekomen in
bijzondere omstandigheden. Jurisprudentie
wordt niet als een dergelijke bijzondere
omstandigheid gezien. De impact van
deze uitspraak is vooralsnog dus beperkt
tot nieuwe situaties (bijvoorbeeld na
verhuizing naar een (andere) huurwoning)
of bestaande situaties waarin reeds
discussie met de Belastingdienst bestond
over de kwalificatie van een huurrecht als
ondernemingsvermogen.
De uitspraak heeft veel aandacht in de
pers gekregen. Inmiddels heeft ook de
staatssecretaris erop gereageerd en
aangegeven dat hij de wet wil wijzigen. Hij
vindt de uitkomst van het arrest namelijk
onwenselijk. Bovendien kost het de
overheid volgens zijn zeggen € 500 mln.
Een wetswijziging is inmiddels aan het
parlement voorgelegd.
R. Wiegersma BSc.
088 288 5963
rwiegersma@deloitte.nl
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Vorming herinvesteringsreserve
bij boekwinstcorrectie
In tegenstelling tot eerdere rechtspraak heeft de Hoge
Raad recentelijk bepaald dat een boekwinst die is
ontstaan als gevolg van het in aanmerking nemen van een
winstuitdeling of onttrekking mag worden toegevoegd aan
de herinvesteringsreserve.
Bij vervreemding van een
vermogensbestanddeel moet in lijn met
Goed koopmansgebruik het verschil
tussen de boekwaarde en de ontvangen
tegenprestatie in beginsel in het
resultaat worden opgenomen. Onder
voorwaarden kan een ondernemer een
herinvesteringsreserve (‘HIR’) vormen
voor de aldus gerealiseerde boekwinst.
Achtergrond van deze regeling is de
ruilgedachte, inhoudende dat bij de
vervanging van een bedrijfsmiddel geen
realisatie van de winst plaatsvindt indien het
vervangende bedrijfsmiddel economisch
dezelfde functie in de onderneming vervult.
Belastingheffing bij de realisatie door
vervreemding van een bedrijfsmiddel zou
de continuïteit van een onderneming in
gevaar kunnen brengen, waardoor een
economisch wenselijke vervanging van een
bedrijfsmiddel mogelijk achterwege blijft.
Door recente rechtspraak van de Hoge
Raad is het toepassingsbereik van de HIR
uitgebreid.
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Toepassingsbereik
Voor toepassing van de HIR dient de
behaalde boekwinst gebruikt te worden
voor herinvestering in een ander
bedrijfsmiddel. Hiervoor moet een
voornemen tot herinvesteren aannemelijk
worden gemaakt. Door een arrest van de
Hoge Raad dat dateert uit 1970 kon enkel
voor het verschil tussen de daadwerkelijk
gerealiseerde verkoopopbrengst en de
boekwaarde een HIR worden gevormd. Voor
ondernemers die een bedrijfsmiddel aan
het bedrijfsvermogen onttrokken, mocht
dus geen HIR gevormd worden aangezien
geen sprake was van een verkoopopbrengst.
Hierdoor was het toepassingsbereik
van de regeling onder omstandigheden
beperkt. De Hoge Raad is teruggekomen
op deze rechtspraak in twee zaken met een
soortgelijke rechtsvraag.

Winstuitdeling
De eerste zaak draait om een winstcorrectie
in de vennootschapsbelasting. Een
dochtermaatschappij van een fiscale
eenheid verkoopt vastgoed aan de
directeur-grootaandeelhouder (‘dga’) van de
moedermaatschappij van de fiscale eenheid,
alsmede aan de kinderen van de dga. Om de
waarde van het vastgoed te bepalen wordt
een taxatierapport opgesteld. Binnen een
paar jaar na de verkoop van het vastgoed
realiseren zowel de dga als zijn kinderen een
forse boekwinst door het vastgoed door
te verkopen. Volgens de inspecteur is de
waarde in het economische verkeer van het
vastgoed bij de eerste verkoop veel hoger
dan uit het taxatierapport bleek, waardoor
een winstuitdeling aan de dga in aanmerking
moet worden genomen. Belanghebbende
bestrijdt deze correctie en stelt dat, mocht
de correctie terecht zijn, de gerealiseerde
stille reserve aan de HIR kan worden
toegevoegd.
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Onttrekking
In de tweede zaak staat een winstcorrectie
in de inkomstenbelasting centraal. Een
belastingplichtige en zijn echtgenote
drijven een akkerbouwonderneming
in maatschapsverband. Ze verkopen
een deel van de akkerbouwgrond aan
hun drie kinderen. Voorafgaand aan de
verkoop heeft een minnelijke taxatie
plaatsgevonden. Desondanks komt de
inspecteur nadien tot de conclusie dat
de waarde in het economische verkeer
ten tijde van de verkoop veel hoger was
dan getaxeerd, waardoor fiscaal gezien
sprake is van een onttrekking van een
deel van het bedrijfsmiddel aan het
ondernemingsvermogen. Volgens de
inspecteur kan voor de boekwinst die
toerekenbaar is aan de onttrekking aan de
onderneming geen HIR worden gevormd,
aangezien in werkelijkheid voor dat bedrag
geen opbrengst is genoten.
Rechtsvraag
Beide zaken draaien om de vraag of een
winstcorrectie vanwege een overdracht van
een bedrijfsmiddel tegen een onzakelijke
prijs aan de HIR kan worden gedoteerd.
De Hoge Raad overweegt dat het voor
de hand ligt voor de vervreemding van
de bedrijfsmiddelen uit te gaan van de
gecorrigeerde waarde en niet van de
overeengekomen koopprijs. De Hoge Raad
wijst erop dat een andere benadering
ertoe zou leiden dat de verkoop van een
bedrijfsmiddel aan de aandeelhouder tegen

de waarde in het economische verkeer,
waarbij de koopsom gedeeltelijk wordt
verrekend met een gelijktijdig uitgekeerd
dividend, anders zou worden behandeld
dan een directe verkoop tegen een lagere
boekwaarde. De Hoge Raad komt dus terug
op eerdere rechtspraak waaruit bleek dat
voor winstcorrecties geen HIR kon worden
gevormd.
Gevolgen voor de praktijk
Aangezien de Hoge Raad bepaald heeft
dat het vormen van een HIR mogelijk is
bij boekwinst door een winstuitdeling of
onttrekking, kan een acute afrekening
worden voorkomen. Er is in dat geval
sprake van een HIR-dotatie voor de
boekwinstcorrectie die in feite niet
genoten is. Hierbij blijft overigens van
belang dat sprake dient te zijn van een
herinvesteringsvoornemen.
L.C. van Hulten MSc
088 288 1361
lvanhulten@deloitte.nl
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Opwaardering van
afgewaardeerde vordering
In juli oordeelde de Hoge Raad in een procedure
gevoerd door Deloitte dat een garantstelling door
een groepsmaatschappij, waardoor een eerder
afgewaardeerde vordering weer volwaardig wordt, een
informele kapitaalstorting kan vormen waardoor het
vollopen van de afgewaardeerde vordering niet tot
belastbare winst leidt.

Vennootschapsbelasting wordt in
Nederland in beginsel geheven over de
totaalwinst. Dit zijn alle voordelen die zijn
opgekomen in de ondernemingssfeer van
de belastingplichtige. Het is daarom van
belang om echte ondernemingsbaten te
scheiden van voordelen die ontstaan in het
kapitaalverkeer tussen de belastingplichtige
en zijn aandeelhouders. Indien bij
transacties tussen de belastingplichtige
en zijn aandeelhouders op grond van
aandeelhoudersmotieven uitkomsten
ontstaan die afwijken van de uitkomsten
met willekeurige derden, behoren die
afwijkingen in principe tot de kapitaalsfeer.
Dit brengt mee dat inkomsten en
uitgaven die hun oorsprong vinden in
aandeelhoudersmotieven buiten de fiscale
winst moeten worden gehouden. Recent
heeft de Hoge Raad opnieuw moeten
beoordelen of een bepaald voordeel al dan
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niet tot de kapitaalsfeer behoorde. Het
ging daarbij om de vermogenstoename
van afgewaardeerde vorderingen op een
debiteur. De afgewaardeerde vorderingen
liepen vol door een garantstelling van een
groepsvennootschap die de aandelen in de
debiteur recentelijk had verworven.
Casus en geschil
Belanghebbende is de Europese
hoofdvestiging van een Japans
concern dat zich bezighoudt met de
productie van en handel in meet- en
positioneringsapparatuur en is tevens
moedermaatschappij van een fiscale
eenheid vennootschapsbelasting met onder
andere dochtermaatschappij C BV. Op grond
van een distributieovereenkomst verkocht C
BV producten aan een Spaanse distributeur,
die aanvankelijk niet tot hetzelfde concern
behoorde. Vanwege de slechte financiële
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positie van de Spaanse distributeur heeft
C BV in haar handelsvorderingen op
de distributeur met in totaal € 9,5 mln.
afgewaardeerd. Op 31 maart 2010 heeft
een Amerikaanse zustermaatschappij
van belanghebbende (hierna: D Inc.) alle
aandelen in de Spaanse distributeur
verworven voor € 1 en heeft zich vervolgens
garant gesteld voor alle bestaande
en toekomstige verplichtingen van de
distributeur jegens C BV. Als gevolg van
deze garantstelling zijn de vorderingen van
C op de Spaanse distributeur commercieel
geherwaardeerd naar de nominale waarde
en is winst genomen.
In lijn met de commerciële verwerking
was de inspecteur van mening dat er een
belaste opwaardering van de vordering
plaats moest vinden. Belanghebbende was
daarentegen van mening dat sprake was van
een (informele) kapitaalstorting die niet tot
fiscale winstneming leidt.
Oordeel Hof Den Haag
Hof Den Haag heeft de inspecteur in het
gelijk gesteld en daartoe overwogen dat
C BV geen partij was bij de garantstelling,
dat door de enkele garantstelling nog
geen vermogensverschuiving heeft
plaatsgevonden van D Inc. naar C BV, dat
de garantstelling betrekking had op de
nakoming van zakelijke verplichtingen en
dat de door belanghebbende voorgestane
fiscale behandeling niet strookt met de
wijze waarop zij de waardevermeerdering
van de vorderingen commercieel heeft
verantwoord. Verder is het hof van oordeel
dat D Inc. zelf ook een zakelijk belang had
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bij het overeind houden van de Spaanse
distributeur, nu zij de producent was van
de meet- en positioneringsapparatuur
die door C BV aan de distributeur werd
verkocht. De stelling van belanghebbende
dat de garantstelling uitsluitend zou zijn
ingegeven door de wens van de Japanse
moedermaatschappij om op concernniveau
zwarte cijfers te schrijven, is door het hof
verworpen.
Oordeel Hoge Raad
In cassatie overweegt de Hoge Raad dat
zich als gevolg van de garantstelling door
D Inc. een vermogenstoename bij C BV
heeft voorgedaan. Zelfs indien C BV naar
burgerlijk recht geen partij was bij die
garantstelling, sluit dit op geen enkele
manier uit dat de waardevermeerdering van
de handelsvorderingen (gedeeltelijk) haar
oorzaak vindt in aandeelhoudersmotieven.
Het feit dat de weer volwaardig geworden
vorderingen van C BV op de Spaanse
distributeur voortvloeiden uit zakelijke
overeenkomsten, staat niet aan deze
conclusie in de weg. Dat de positie van
de distributeur op de geldmarkt door de
garantstelling zou zijn verbeterd, is door
het hof evenmin afdoende onderbouwd.
Ten slotte overweegt de Hoge Raad dat
de wijze waarop de waardetoename van
de vorderingen commercieel is verwerkt,
niet zonder meer maatgevend is voor de
fiscale kwalificatie. De slotconclusie is dat
de hofuitspraak niet in stand kan blijven.
De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof
Amsterdam voor verdere behandeling.

Hoe nu verder?
Het Hof Amsterdam zal opnieuw moeten
onderzoeken of het voordeel dat C BV
heeft ontleend aan de garantstelling
(gedeeltelijk) haar oorzaak vindt in
aandeelhoudersmotieven. Ten tijde van
het schrijven van dit artikel heeft het Hof
Amsterdam nog geen uitspraak gedaan in
deze verwijzingszaak. Wij merken op dat de
garantiegever de garantie heeft verstrekt
zeer kort na, en met terugwerkende
kracht naar de overname van de Spaanse
distributeur. Dit is een sterke aanwijzing dat
sprake was van aandeelhoudersmotieven.
Aan de andere kant is het ook verdedigbaar
dat de garantieverstrekking is ingegeven
door zakelijke motieven, zoals het zakelijke
belang om de Spaanse distributeur overeind
te houden. De feitenrechter zal hier
uiteindelijk zijn oordeel over moeten vellen.
In bredere zin is het belangrijk dat de Hoge
Raad heeft geoordeeld dat op zichzelf
bezien zakelijke overeenkomsten niet
uitsluiten dat een vermogenstoename –
als gevolg van een garantstelling – toch
(gedeeltelijk) haar oorzaak kan vinden in
aandeelhoudersmotieven.
Mr. N. Crama
088 288 5403
NCrama@deloitte.nl
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De toekomst van box 3
Ingaande 2017 wordt de opzet van box 3 enigszins aangepast. De
staatssecretaris heeft met Prinsjesdag echter een notitie gepubliceerd
hoe het verder moet met box 3: kan het forfaitaire rendement worden
vervangen door een systeem van het belasten van reële inkomsten?
In de afgelopen jaren is er ophef ontstaan
over de belastingheffing in box 3. De
heffing veronderstelt dat het jaarlijkse
rendement op het vermogen 4% bedraagt
en belast vervolgens dat forfaitaire
rendement naar een tarief van 30%. Waar
dat voorheen veelal gunstig uitpakte voor
de belastingplichtige omdat het werkelijke
rendement hoger lag, leidde de heffing de
afgelopen jaren juist tot een veel zwaardere
last, omdat de rendementen op met name
spaargeld veel lager zijn dan 4%. Het betoog
van belastingplichtigen dat het forfaitaire
rendement in zo’n geval niet onverkort mag
worden gehandhaafd, is door de Hoge Raad
van de hand gewezen: hij achtte geen strijd
aanwezig met het verbod op ontneming van
eigendom in de zin van het EVRM.
Ook politiek gezien heeft de forfaitaire
heffing stof doen opwaaien. Dat heeft ertoe
geleid dat met ingang van 1 januari 2017
het forfaitaire rendement in box 3 wordt
gedifferentieerd naar gelang de omvang van
het vermogen (zie het slot van dit nummer
van Taxtueel). Die maatregel bleek de
Tweede Kamer nog niet tevreden te stellen,
want vorig jaar werd de staatssecretaris in
een motie gevraagd om de mogelijkheden
te onderzoeken om het werkelijke
rendement op vermogen te belasten.
Daaraan heeft hij opvolging gegeven met
een voortgangsrapportage waarin met het
oog daarop verschillende varianten worden
uiteengezet.
Uitgangspunten nieuwe stelsel
Aan het onderzoek dat de staatssecretaris
heeft uitgevoerd liggen verschillende
uitgangspunten ten grondslag. Een
eventuele wijziging van box 3 moet

namelijk wel een verbetering vormen
ten opzichte van de huidige wetgeving.
Het eerste uitgangspunt is dat het
nieuwe stelsel beter moet aansluiten
bij het werkelijke rendement, zodat
het gevoel van onrechtvaardigheid,
dat de belastingplichtige momenteel
veelal heeft, afneemt. Daarnaast wordt
de uitvoerbaarheid van groot belang
geacht. De Belastingdienst moet het
nieuwe stelsel kunnen uitvoeren en aan
de belastingplichtigen moeten geen
grote administratieve lasten worden
opgelegd. Tot slot is het van belang dat
het stelsel geen mogelijkheden biedt voor
belastingontwijking. Een van de redenen om
in 2001 een forfaitaire heffing in te voeren
was immers juist om grondslaguitholling
tegen te gaan.
Varianten
In het rapport vindt een uiteenzetting
plaats van de diverse mogelijkheden voor
het belasten van inkomen uit vermogen. In
principe worden reële vermogensinkomsten
zoals rente, dividend en huur feitelijk
belast. Daarnaast is het vooral de vraag
hoe met vermogensmutaties wordt
omgegaan. Bij de eerste variant, een
vermogensaanwasbelasting, wordt
jaarlijks de waardeaangroei van het
vermogen belast, ongeacht of deze
waardestijging al is gerealiseerd. Bij een
vermogenswinstbelasting, de tweede
variant, worden de waardestijgingen alleen
belast als zij gerealiseerd worden, zoals bij
de verkoop van een vermogensbestanddeel
met winst. Tot slot is er de mogelijkheid
voor een forfaitair systeem, zoals in de
huidige wetgeving. Daarbij wordt echter het
inkomen over het vermogen gesteld op een

forfaitair percentage van de waarde van de
daadwerkelijke persoonlijke beleggingen,
waarbij bovendien wordt uitgegaan van een
zo actueel mogelijk rendement. Onder zo’n
systeem worden – net als momenteel – reële
inkomsten dus niet belast.
Vervolg
Uit de rapportage blijkt dat de
verwerkelijking van een alternatief voor de
huidige box-3-heffing geen sinecure is. In de
begeleidende brief trekt de staatssecretaris
een genuanceerde conclusie. Enerzijds
geeft hij aan dat een heffing op het
werkelijke rendement haalbaar is en valt
in te passen binnen de huidige systemen
van de Belastingdienst. Anderzijds wijst de
bewindsman erop dat een nieuw stelsel ook
altijd deels een forfaitaire benadering zal
kennen, complexer is en dat de opbrengsten
meer zullen schommelen. De bewindsman
lijkt een lichte voorkeur te hebben voor de
forfaitaire variant.
De voortgangsrapportage is dit najaar
besproken in de Tweede Kamer. De in
overleg met de Kamer te kiezen variant –
momenteel is de uitkomst nog niet bekend –
moet vervolgens verder worden uitgewerkt.
Die uitwerking vergt naar verwachting een
jaar, waarna nog zeker anderhalf jaar nodig
lijkt te zijn voor afstemming met allerlei
belanghebbenden en voor de parlementaire
behandeling. Hoewel het proces dus een
lange adem vraagt, lijkt de herziening van
box 3 met deze voortgangsrapportage een
stapje dichterbij.
Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl
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Borgstelling en
zakelijkheid
Dit voorjaar heeft een gerechtshof geoordeeld dat
een door een directeur-grootaandeelhouder (dga) ten
behoeve van zijn vennootschap aan de bank afgegeven
borgstelling zakelijk is. De lening kan echter later onzakelijk
worden aldus het gerechtshof.
Fiscaal kader
Wanneer een belastingplichtige borg
staat voor een vennootschap waarin hij
(of een met hem verbonden persoon)
een aanmerkelijk belang heeft, leidt
dit bij hem tot resultaat uit overige
werkzaamheden belast in box 1 van de
inkomstenbelasting. Dit betekent dat een
eventueel ontvangen borgstellingsprovisie
belast is. Wanneer de belastingplichtige als
borg wordt aangesproken, ontstaat een
regresvordering op de vennootschap. Als
de verwachting is dat de vennootschap
deze vordering niet kan voldoen, kan deze
worden afgewaardeerd ten laste van het
resultaat uit overige werkzaamheden.
Indien de borgstelling is afgegeven
uit aandeelhoudersmotieven kan het
verlies dat voortvloeit uit de borgstelling
niet ten laste van het resultaat uit
overige werkzaamheden worden
gebracht. De borgstelling wordt geacht
uit aandeelhoudersmotieven te zijn
afgegeven als geen of een onzakelijke
borgstellingsvergoeding is gehanteerd.
Hierop wordt een uitzondering gemaakt
als in theorie een (niet van de winst van
de vennootschap afhankelijke) vergoeding
kan worden bepaald, waartegen een
onafhankelijke derde onder dezelfde
voorwaarden en omstandigheden
bereid zou zijn eenzelfde borgstelling
te aanvaarden.
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Casus
Belanghebbende is de dga van een BV
die op haar beurt de aandelen houdt
in diverse dochtermaatschappijen.
Belanghebbende stelt zich in 2005 borg
voor leningen die door de bank aan zijn
vennootschappen zijn verstrekt, voor een
bedrag van € 150.000. In 2008 stelt hij
zich, in verband met een nieuwe lening
aan één van zijn vennootschappen,
nogmaals borg voor eenzelfde bedrag.
In ruil voor zijn borgstelling ontvangt
belanghebbende, per borgstelling, een
vergoeding van € 1.000 per vier weken. De
borgstellingsvergoeding wordt vormgegeven
als een salarisverhoging.
Sinds september 2010 verkeren de
vennootschappen in staat van faillissement.
Belanghebbende neemt in zijn aangifte
inkomstenbelasting 2010 in box 1 een
voorziening op in verband met de door
hem voorziene oninbaarheid van de
regresvordering die hij in verband met de
borgstelling en de eventuele nakoming
daarvan heeft op zijn vennootschappen. De
Belastingdienst accepteert de voorziening
niet. Uiteindelijk sluit belanghebbende in
2013 een vaststellingsovereenkomst met
de bank, waarin is overeengekomen dat
hij tegen betaling van € 200.000 van zijn
borgstelling wordt bevrijd. In geschil is of
belanghebbende terecht een voorziening
heeft gevormd voor de oninbaarheid van

de regresvordering. De inspecteur stelt zich
op het standpunt dat belanghebbende de
borgstellingen uit aandeelhoudersmotieven
heeft afgegeven, waardoor hij geen verlies
uit overige werkzaamheden in box 1 in
aanmerking mag nemen.
Uitspraak
De borgstelling uit 2005 en de borgstelling
uit 2008 dienden volgens de eerdere
uitspraak van de Rechtbank afzonderlijk
te worden beoordeeld. Het hof volgt in
hoger beroep deze lijn. Het hof oordeelt
dat de inspecteur er niet in is geslaagd om
aannemelijk te maken dat de borgstelling
in 2005 niet in het zakelijke verkeer tussen
derden zou zijn afgegeven. Belanghebbende
ontvangt een ruime vergoeding van de BV
voor zijn borgstelling. Daarnaast beschikte
de bank over voldoende zekerheden en
heeft een andere bank in 2007 nog een
krediet verstrekt aan de vennootschap
zonder dat zekerheden zijn bedongen. De
risico-opslag die deze bank daarbij heeft
gehanteerd was lager dan is toegepast bij de
borgstellingsvergoeding.
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Voor de borgstelling uit 2008 overweegt
het hof dat de financiële positie van
de BV aanzienlijk is verslechterd ten
opzichte van die positie ten tijde van het
afsluiten van de eerste borgstelling. Een
onafhankelijke derde zou onder dezelfde
voorwaarden en omstandigheden niet
bereid zijn geweest eenzelfde borgstelling
te aanvaarden. Daarnaast is er ook
geen (niet-winstafhankelijke) vergoeding
bepaalbaar waartegen een onafhankelijke
derde bereid zou zijn om eenzelfde
borgstelling te aanvaarden. Volgens het
hof heeft belanghebbende de borgstelling
uit 2008 dan ook afgegeven vanuit
aandeelhoudersmotieven. Voor dit deel
van de borgstelling kan geen voorziening
ten laste van het resultaat uit overige
werkzaamheden worden gevormd.
Dan rest nog de vraag hoe de verdeling
van de betaling van € 200.000 door
belanghebbende aan de bank ter afkoop
van de borgstellingen verdeeld dient
te worden over beide borgstellingen.
Aangezien de borgstellingen uit 2005 en
2008 even groot zijn dient volgens het hof
de verdeling dan ook gelijkmatig plaats
te vinden. Belanghebbende kan dus een
verlies van € 100.000 in aanmerking nemen
bij de bepaling van zijn resultaat uit overige
werkzaamheden. Het restantverlies van
€ 100.000 mag niet als resultaat uit overige
werkzaamheden worden aangemerkt,
maar leidt onder voorwaarden te zijner tijd
tot een lagere winst in box 2 (inkomen uit
aanmerkelijk belang). Dit deel van het verlies
verhoogt namelijk de verkrijgingsprijs van de
aandelen die belanghebbende houdt in de
vennootschap.

Tot slot
De vergoedingen voor de borgstellingen
zijn vormgegeven als een loonsverhoging.
De opslag is als brutoloon verwerkt en
daarop is loonheffing ingehouden. Dit lijkt
niet juist te zijn en werkt nadelig uit voor
belanghebbende. Voor de borgstelling van
2005 geldt dat deze belast had moeten zijn
als resultaat uit overige werkzaamheden.
Feitelijk wordt de vergoeding dan net
als loon belast in box 1, maar op het
resultaat uit overige werkzaamheden
mag een vrijstelling van 12% (de
terbeschikkingstellingsvrijstelling) in aftrek
worden gebracht. Deze vrijstelling geldt niet
voor loon.
Het verlies dat samenhangt met de
(onzakelijke) borgstelling van 2008 valt
onder het aanmerkelijkbelangregime van
box 2. De vergoeding voor dit deel van de
borgstelling had aldus ook in aanmerking
genomen moeten worden in box 2.
De heer R.J. Toonen
088 288 7729
rtoonen@deloitte.nl
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Onzakelijke leningen in de
familiesfeer
De Hoge Raad heeft beslist dat de leer van de
onzakelijke leningen ook van toepassing kan zijn in
familieverhoudingen. Hierna gaan wij daar op in.
Het door de Hoge Raad ontwikkelde
leerstuk van de onzakelijke lening kan,
behalve in aandeelhoudersrelaties, ook
van toepassing zijn indien een lening is
verstrekt op grond van de persoonlijke
betrekkingen tussen natuurlijke personen.
Van een onzakelijke lening is sprake als een
debiteurenrisico wordt gelopen dat door
een onafhankelijke derde niet geaccepteerd
zou zijn. Een onzakelijke lening blijft voor
fiscale doeleinden een lening, maar een
eventuele afwaardering van deze vordering
kan door de crediteur niet ten laste van
de winst worden gebracht. De Hoge Raad
heeft dit najaar een arrest gewezen over de
(on)zakelijkheid van een vordering van de
ouders op hun zoon die in de uitoefening
van een maatschap was ontstaan.

resterende vordering wordt vervolgens
een afwaardering van € 100.000 toegepast.
Belanghebbende heeft zijn aandeel
in de kwijtschelding (€ 67.076) en het
afwaarderingsverlies (€ 50.000) ten laste
van de fiscale winst gebracht. De inspecteur
heeft de verliezen niet in aftrek toegelaten.

Kapitaalrekening maatschap
Belanghebbende en zijn echtgenote drijven
samen met hun zoon een onderneming
in maatschapsverband. De zoon neemt
gedurende een aantal jaren geld bij
de maatschap op om privé-uitgaven,
voornamelijk kosten van levensonderhoud,
te financieren. Verder zijn de verliezen van
de maatschap in mindering gekomen op
zijn kapitaalrekening. Uiteindelijk is het
negatieve saldo op de kapitaalrekening
opgelopen tot € 334.152. Op 31 december
2007 is een overeenkomst gesloten waarbij
het echtpaar een bedrag van € 134.152
aan de zoon heeft kwijtgescholden. Op de

Bijzondere omstandigheden
De Hoge Raad onderschrijft het oordeel
van het hof dat de lening onzakelijk is
nu geen onafhankelijke derde bereid
zou zijn geweest om onder overigens
dezelfde voorwaarden en omstandigheden
tegen een niet-winstdelende vergoeding
eenzelfde lening te verstrekken. In dat
geval moet er, behoudens bijzondere
omstandigheden, van worden uitgegaan dat
de leningverstrekker het debiteurenrisico
heeft aanvaard op grond van persoonlijke
betrekkingen.
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Hof heeft geoordeeld dat dit terecht is.
Volgens het hof hebben belanghebbende
en zijn echtgenote bij het laten oplopen
van de vordering op de zoon onzakelijk
gehandeld. Voor zover de vordering hoger
is dan € 100.000 is een debiteurenrisico
genomen dat door een zakelijk handelende
derde niet aanvaard zou zijn. Het hof gaat
ervan uit dat dit risico is aanvaard vanwege
de persoonlijke verhouding tot de zoon.
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Belanghebbende doet tevergeefs een
beroep op de aanwezigheid van bijzondere
omstandigheden. Het hof heeft vastgesteld
dat de zoon vanwege zijn arbeidskracht
en kennis een belangrijke rol binnen de
onderneming vervulde. Het opeisen van
de lening zou de voortzetting van de
maatschap in gevaar brengen, en daarmee
de mogelijkheid om de onderneming in een
later jaar gunstig af te wikkelen. Hieraan
kan volgens het hof echter niet de conclusie
worden verbonden dat een zakelijk
handelende derde het aan de vordering
verbonden debiteurenrisico zou hebben
aanvaard. De Hoge Raad onderschrijft dit
oordeel: het beroep van belanghebbende
op de aanwezigheid van een bijzondere
omstandigheid faalt daarom.
Beschouwing
Bij nadere beschouwing van deze zaak
valt op dat de vordering van de ouders
enerzijds wel als ondernemingsvermogen
wordt aangemerkt, maar anderzijds
dat het laten oplopen van die vordering
boven een bedrag € 100.000 onzakelijk
is. Uit oudere jurisprudentie volgt echter
dat voor het antwoord op de vraag of
een door de ondernemer verstrekte
lening tot het ondernemingsvermogen
behoort, beslissend is of de
geldverstrekking plaatsvindt in de
normale bedrijfsuitoefening. Leningen
voor bedrijfsvreemde doeleinden
behoren derhalve niet tot het
ondernemingsvermogen, tenzij sprake is van
belegging van tijdelijk overtollige liquiditeiten
waarvan moet worden aangenomen dat

zij weer tijdig beschikbaar zullen zijn in de
onderneming. De vraag rijst of het laten
oplopen van een vordering boven een
bedrag dat zakelijk bezien verantwoord
wel als ‘normale bedrijfsuitoefening’ kan
worden beschouwd. Wij hebben daar onze
twijfels bij.
Vanuit een andere invalshoek zou echter
de vraag kunnen worden gesteld of
het terecht is dat de vordering van de
ouders op de zoon in casu deels als
onzakelijk is bestempeld. Het hof heeft
immers vastgesteld dat het opeisen
van de vordering het voortbestaan
van de maatschap potentieel in gevaar
zou brengen. En continuïteit van de
bedrijfsuitoefening is toch bij uitstek een
zakelijk belang te noemen. Het is dan ook
opmerkelijk te noemen dat de Hoge Raad
zonder meer meegaat in het oordeel van
het hof dat desondanks sprake is van (deels)
onzakelijk handelen. Dit klemt temeer nu
de Hoge Raad wel degelijk ruimte laat voor
bijzondere omstandigheden op grond
waarvan moet worden geoordeeld dat een
lening toch zakelijk is.

het hof dat de arbeidskracht en kennis
van de zoon van groot belang waren voor
de continuïteit van de bedrijfsuitoefening
door de maatschap niet als een dergelijke
bijzondere omstandigheid kan worden
aangemerkt, blijft een open vraag.
E.P. Hageman LL.M.
088 288 0249
edhageman@deloitte.nl

Uit een nog recenter arrest blijkt dat zo’n
bijzondere omstandigheid zich voordoet
wanneer tussen een schuldeiser en een
schuldenaar sprake is van een zakelijke
relatie die (los van andere motieven) van
voldoende gewicht zou zijn geweest om
een lening onder dezelfde voorwaarden
en omstandigheden te verstrekken en
het daardoor belopen debiteurenrisico te
aanvaarden. Waarom de constatering van
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Renteaftrekbeperking
in strijd met EU-recht?
De Hoge Raad heeft onlangs aan het Hof van Justitie
een zogenoemde prejudiciële vraag voorgelegd of de
winstdrainageregeling onder omstandigheden al dan niet
in overeenstemming is met het EU-recht.

Winstdrainage
Op de hoofdregel dat betaalde rente voor
de vennootschapsbelasting aftrekbaar
is van de winst, kent de wet een aantal
uitzonderingen. Eén daarvan betreft de
renteaftrekbeperking ter voorkoming van
‘winstdrainage’. Dit komt er kort gezegd op
neer dat rente in beginsel niet aftrekbaar
is als deze ziet op een lening van een
verbonden lichaam die verband houdt met
bepaalde ‘besmette’ rechtshandelingen.
In de catalogus van besmette
rechtshandelingen staat de kapitaalstorting
aan een dochtermaatschappij. Rente ter
zake van een lening die is gebruikt om
kapitaal in een dochtermaatschappij te
storten is dus in beginsel niet aftrekbaar.
Voorts is in het onderhavige kader van
belang dat de bepaling een ingewikkelde
tegenbewijsregeling kent. Die houdt thans
in dat de rente wel aftrekbaar is als sprake
is van een compenserende heffing bij de
debiteur en zakelijke motieven bij zowel de
rechtshandeling als bij de keuze om deze
met een groepslening te financieren, de
doorslag hebben gegeven.
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Beursexit
In de onderhavige zaak wilde een
Zweeds concern haar Italiaanse
dochtermaatschappij, waarvan de
aandelen voor 28% op de Italiaanse
aandelenbeurs waren genoteerd, van de
beurs halen. Daarvoor was € 237 mln.
aan liquide middelen nodig. De adviseurs
van het concern hadden een constructie
opgezet waarbij een Italiaanse collega
enig aandeelhouder werd van een door
hem opgerichte Italiaanse vennootschap
(hierna: de bidco) met een aandelenkapitaal
van € 10.000. Vervolgens gaf de bidco
€ 110.000 aan nieuwe aandelen uit aan
een Nederlandse concernvennootschap
(de belanghebbende), die daarop € 237
mln. als kapitaal stortte. Daarna droeg
de adviseur zijn aandelen over aan
belanghebbende voor € 10.000. Het geld
werd vervolgens door de bidco gebruikt
om de beursaandelen te verwerven. Van
belang in deze zaak was verder dat de
Nederlandse BV die de aandelen in de bidco
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heeft verworven, het geld weer had geleend
van een concernfinancieringsmaatschappij
in Zweden. In geschil was of de renteaftrek
mocht worden geweigerd. De rechtsstrijd
voor de Hoge Raad omvatte diverse
vraagpunten.
Economische eigendom
De inzet van de Italiaanse bidco en de
betrokkenheid van de Italiaanse adviseur
had tot doel een besmette transactie te
voorkomen. Destijds, in 2004, was een
kapitaalstorting in een (op dat tijdstip)
niet verbonden entiteit geen besmette
rechtshandeling. Het Gerechtshof Den
Bosch had echter geoordeeld dat de
economische eigendom van de aandelen
in de Spa vanaf de oprichting al in handen
van belanghebbende lag. De Hoge Raad was
het hiermee eens, waarmee het doek viel
voor dit argument van belanghebbende.
Dit onderdeel van het arrest is voor de
praktijk niet zo relevant, omdat naar het
thans geldende recht ook een externe
acquisitie onder het bereik van de
renteaftrekbeperking valt.
Zakelijkheid
Voor de Hoge Raad was tevens in geschil of
aan de zakelijkheidstoets niet was voldaan,
omdat vast stond dat het concern de
financieringsstroom via een Nederlandse
groepsvennootschap heeft geleid vanwege
de mogelijkheid van renteaftrek. De Hoge
Raad verwierp die – door het gerechtshof
gevolgde – redenering, en wees erop dat
de aanwezigheid van fiscale motieven niet
voldoende is om de renteaftrek te weigeren.
Dat is een belangrijke overweging, omdat
de andersluidende opvatting van het
gerechtshof min of meer een algemene
‘motieftest’ zou inhouden, waardoor de
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tegenbewijsregeling sterk aan betekenis
zou verliezen. In casu was volgens de
Hoge Raad wel van belang of er voldoende
zakelijke redenen waren om de beursexit
te financieren via een lening aan en een
kapitaalstorting door de Nederlandse BV,
in plaats van een rechtstreekse lening aan
de bidco. Of dit het geval was, kan pas aan
de orde komen nadat het Europese Hof van
Justitie de – hierna te noemen – prejudiciële
vraag heeft beantwoord.
Compenserende heffing
Zoals genoemd is de (al dan niet)
aanwezigheid van een adequate heffing
over de rentebate van belang in het
kader van de tegenbewijsregeling. Voor
de Hoge Raad lag de vraag voor bij welk
lichaam sprake moet zijn van een dergelijke
compenserende heffing. In Zweden werd
het resultaat van de juridische crediteur, de
concernfinancieringsmaatschappij, fiscaal
toegerekend aan de Zweedse topholding. De
concernfinancieringsmaatschappij noch de
topholding beschikten over compensabele
verliezen. Wel kon de topholding op grond
van een Zweedse fiscale (groeps)regeling
winst overhevelen aan andere Zweedse
concernvennootschappen. Als gevolg
hiervan werd in Zweden feitelijk geen
winstbelasting betaald over de ontvangen
rente. Het Gerechtshof Den Bosch had
geoordeeld dat de aanwezigheid van een
compenserende heffing moet worden
beoordeeld bij de juridische debiteur, tenzij
deze een juridisch afdwingbare verplichting
had om de rente door te betalen. Volgens
de Hoge Raad was dat oordeel te kort
door de bocht. De Hoge Raad besliste dat
de toets of sprake is van een adequate

compenserende heffing mogelijk bij de
‘feitelijke crediteur’ moet plaatsvinden,
omdat in de winstdrainageregeling de
woorden ‘rechtens dan wel in feite’ staan,
die volgens de wetsgeschiedenis duiden
op een materiële uitleg. Volgens de
Hoge Raad moet daarbij worden gelet
op een groot aantal omstandigheden,
zoals bijvoorbeeld de voorwaarden van
de leningsovereenkomst(en). Ook ten
aanzien van dit element laat de Hoge
Raad – vanwege de prejudiciële vraag – in
het midden bij wie de toets concreet moet
plaatsvinden.
Groupe Steria
In cassatie bracht belanghebbende in
stelling dat de renteaftrekbeperking in
strijd is met het EU-recht, de vrijheid van
vestiging om precies te zijn. Als tussen de
Nederlandse BV en de Italiaanse bidco
een fiscale eenheid zou kunnen worden
gevormd, zou de kapitaalstorting fiscaal
niet zichtbaar zijn en aldus zou dan de
renteaftrekbeperking niet van toepassing
zijn, luidt het betoog. Daarmee deed
belanghebbende een beroep op de
veelbesproken arresten in de zaken Groupe
Steria en Finanzamt Linz van het Hof van
Justitie. Hieruit moet mogelijk worden
afgeleid dat het onthouden van voor de
belastingplichtige voordelige ‘elementen’ van
een grensoverschrijdende fiscale eenheid
in strijd is met de vrijheid van vestiging. In
twee oudere arresten had de Hoge Raad
een dergelijke ‘per element-benadering’ van
een grensoverschrijdende fiscale eenheid
verworpen. De Hoge Raad vraagt zich in het

Taxtueel |
 Renteaftrekbeperking in strijd met EU-recht?

onderhavige arrest expliciet af of die oudere
arresten op dat punt wel juist waren, gelet
op de (latere) jurisprudentie van het Hof
van Justitie. Aldus stelt de Hoge Raad aan
het Hof van Justitie de (prejudiciële) vraag of
de per-element-benadering moet worden
toegestaan, en of als gevolg hiervan het
weigeren van de onderhavige renteaftrek in
dit verband in strijd is met het EU-recht.
Extreem belangrijk
Het wachten is op het verlossende
woord van het Hof van Justitie. Wat het
Luxemburgse orakel zal beslissen, is echter
zeer ongewis. Bij een ontkennend antwoord
komen de andere nog openstaande punten
ongetwijfeld nog aan de orde in het daarop
volgende arrest en eventueel na verwijzing.
Voor belanghebbende is een bevestigend
antwoord uiteraard voordelig, omdat dan
de renteaftrek alsnog wordt toegekend.
Maar men kan de vraag opwerpen of een
bevestigend antwoord positief is voor de
ontwikkeling van het Nederlandse fiscale
recht. Een nadeel hiervan is dat dan de
kans groot is dat aan de verdere invulling
van het zakelijkheidsvraagstuk en/of de
compenserende heffingstoets niet meer
wordt toegekomen. Dat is jammer voor
de rechtsontwikkeling ten aanzien van

de onderhavige renteaftrekbeperking.
Maar belangrijker nog is het mogelijke
vervolgeffect van een bevestigend
antwoord. Het (moeten) toestaan van een
per-element-benadering heeft immers
veel meer consequenties dan alleen voor
de winstdrainageregeling. Daarnaast raakt
het de kern van de fiscale eenheid. De
kans is aanwezig dat de staatssecretaris
bij een bevestigend antwoord van het hof,
de Nederlandse fiscale eenheid aan een
fundamentele heroverweging onderwerpt.
Het antwoord van het Hof van Justitie is
daarom extreem belangrijk.
Mr. M.H.C. Ruijschop
088 288 1795
mruijschop@deloitte.nl
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Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over
reikwijdte Groupe Steria arrest
Vorig jaar oordeelde het Europese Hof van Justitie (HvJ) in de zaak
Groupe Steria dat het Franse consolidatieregime een inbreuk vormt op
de vrijheid van vestiging. De Hoge Raad vraagt zich nu af of dat arrest ook
consequenties heeft voor de Nederlandse fiscale eenheid. Om die reden
heeft de Hoge Raad twee zaken verwezen naar het HvJ.

Groupe Steria
Wanneer een Franse moedermaatschappij
een dividend ontvangt van haar
dochtervennootschap past Frankrijk
de deelnemingsvrijstelling toe. 95% van
het ontvangen dividend blijft onbelast
en de overige 5% wordt als nietaftrekbaar aandeel voor kosten en lasten
aangemerkt. Dit laatste deel wordt op
het niveau van de moedermaatschappij
belast. Frankrijk past dit regime van
de 95%-deelnemingsvrijstelling toe
ongeacht de lidstaat van vestiging van
de dochtermaatschappij. In beginsel zijn
ook winsten die worden ontvangen van
Franse dochtervennootschappen aan
de 95%-vrijstelling onderworpen. Een
Franse moedermaatschappij beschikt
echter ook over de mogelijkheid om een
fiscale consolidatie aan te gaan met haar
Franse dochtervennootschap. Dit heeft
dan mede tot gevolg dat een ontvangen
dividend fiscaal niet wordt gezien en
daardoor effectief voor 100% is vrijgesteld.
Aangezien een Franse vennootschap geen
fiscale consolidatie aan kan gaan met een
dochtervennootschap in een andere EUlidstaat, kan in die grensoverschrijdende
situatie geen gebruik worden gemaakt van
de (de facto) 100%-vrijstelling.
Volgens het HvJ is dit in strijd met de vrijheid
van vestiging, omdat alleen in Frankrijk
gevestigde dochtervennootschappen
voor consolidatie, en dus voor de 100%
vrijstelling, in aanmerking komen.
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Invloed op fiscale eenheid
Het oordeel dat een samenstel van
regelingen een inbreuk op EU-recht oplevert
heeft mogelijk gevolgen in Nederland.
Ook Nederland kent namelijk regelingen
die in binnenlandse verhoudingen door
de vorming van een fiscale eenheid voor
de vennootschapsbelasting kunnen
worden omzeild.
De Hoge Raad heeft in een aantal van deze
kwesties, bijvoorbeeld met betrekking tot de
voormalige thincapregeling en de regeling
voor houdster- en financieringsverliezen,
geoordeeld dat geen sprake was
van een inbreuk op EU-recht. In die
kwesties was de renteaftrekbeperking of
verliesverrekeningsbeperking in beginsel
van toepassing op zowel binnenlandse
als grensoverschrijdende situaties. Aan
de beperking kon echter in binnenlandse
verhoudingen worden ontkomen door de
vorming van een fiscale eenheid. De Hoge
Raad oordeelde dat dit was toegestaan.
Mogelijk was dit echter – in het licht van
het arrest in de zaak Groupe Steria – een
verkeerde conclusie.
Het arrest Groupe Steria leidde al tot de
nodige publicaties. De eerste zaken waarin
Nederlandse rechters zich moesten buigen
over deze materie konden dan ook niet lang
op zich laten wachten. De Hoge Raad heeft
nu twee van deze zaken doorverwezen naar
het HvJ.

De Nederlandse prejudiciële vragen
Het betreft allereerst de vraag of de
Nederlandse winstdrainagewetgeving in
combinatie met de fiscale eenheid de toets
aan het EU-recht kan doorstaan. Toepassing
van de regeling beperkt renteaftrek
wanneer een lening wordt aangetrokken
van een groepsmaatschappij en deze
wordt aangewend voor een besmette
transactie, zoals een kapitaalstorting,
dividenduitkering of verwerving van een
dochtervennootschap. Wanneer echter
een fiscale eenheid zou bestaan tussen
de verkrijger van de geldlening en ofwel
de moedermaatschappij ofwel de nieuwe
dochtermaatschappij, dan zou renteaftrek
niet kunnen worden beperkt. In die
omstandigheid kan immers geen besmette
lening respectievelijk een besmette
transactie worden onderkend. Omdat een
fiscale eenheid niet mogelijk is met een niet
in Nederland gevestigde vennootschap
kan in dergelijke situaties niet aan de
renteaftrekbeperking worden ontkomen.
Of dit in strijd is met het EU-recht moet nu
door het HvJ EU worden beoordeeld.

Per element benadering
Het gevolg van de procedures is dat
een ‘per element’-benadering wordt
toegepast. Sommige auteurs noemen dit
een cafetaria-model. Met andere woorden:
vennootschappen zouden kunnen kiezen
welke voordelen van de fiscale eenheid ze
wel of niet willen toepassen. Het is nu de
vraag of het HvJ zich nogmaals – na het
arrest Groupe Steria – zal uitlaten in het
voordeel van belastingplichtige.
Ook al zijn nu twee fiscale bepalingen
aan de orde gesteld bij het HvJ, in
potentie heeft een positieve uitkomt voor
belastingplichtigen in die zaken ook een
impact op andere bepalingen binnen de
Nederlandse vennootschapsbelasting.
Hierbij moet worden gedacht aan
de aftrek voor deelnemingsrente, de
handel in verliesvennootschappen en de
herinvesteringsreserve.
J.J.A.M. Korving LL.M. M.A.
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl

Een tweede zaak die door de Hoge Raad
naar het HvJ is verwezen betreft de
Nederlandse deelnemingsvrijstelling. In
beginsel zijn koersverliezen niet aftrekbaar,
maar binnen de fiscale eenheid is het
mogelijk om hier een uitzondering op te
maken. Om te bewerkstelligen dat de aftrek
wordt uitgebreid naar de onderhavige
situatie moet het HvJ beoordelen of de
combinatie van Nederlandse regelingen een
inbreuk op het EU-recht oplevert.
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Rechtbank stelt prejudiciële
vragen over dividendbelasting
Een rechtbank heeft in twee zaken prejudiciële vragen
gesteld aan de Hoge Raad. De vraag wordt voorgelegd
op welke wijze recente rechtspraak van de Hoge Raad
over de teruggaaf van dividendbelasting moet worden
uitgelegd en wat de exacte reikwijdte daarvan is.
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Teruggaaf dividendbelasting
De rechtbank heeft twee zaken
over verzoeken om teruggaaf van
dividendbelasting voor een prejudiciële
vraag naar de Hoge Raad doorverwezen.
Veel buitenlandse vennootschappen
hebben in de afgelopen jaren
teruggaafverzoeken ingediend met als
motivering dat de belastingheffing in strijd is
met EU-recht. Aangezien de Belastingdienst
veel van deze verzoeken heeft afgewezen,
heeft de rechtbank nu ongeveer 1.500
beroepschriften in behandeling. Om
de werkdruk te verminderen, heeft de
rechtbank twee van de zaken doorverwezen
naar de Hoge Raad om duidelijkheid in deze
kwestie te scheppen.
Eerdere arresten Hoge Raad
Duidelijkheid was nodig omdat de Hoge
Raad in twee arresten had geoordeeld
dat de teruggaaf van dividendbelasting
aan buitenlandse beleggingsfondsen kan
worden geweigerd. De motivering van beide
kwesties was echter niet vergelijkbaar,
waardoor discussie is ontstaan wat de juiste
vergelijkingsmaatstaf tussen binnenlandse
en buitenlandse beleggingsfondsen moet
zijn.
In de eerste zaak ging het om een
Luxemburgse SICAV die dividenden van
een Nederlandse vennootschap had
ontvangen, waarop dividendbelasting
was ingehouden. De Hoge Raad besliste
in 2015 dat de SICAV geen recht had op
een teruggaaf van dividendbelasting. De
SICAV had het standpunt ingenomen dat
zij vergelijkbaar was met een Nederlands
fiscale beleggingsinstelling (fbi). Een
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Nederlandse fbi zou weliswaar aan
dividendbelasting onderworpen zijn,
maar vanwege een afdrachtvermindering
recht hebben gehad op teruggaaf van
belasting. In Nederland zou de belasting
dus worden geneutraliseerd. De SICAV was
van mening dat zij aan dezelfde behandeling
onderworpen zou moeten zijn. De SICAV
beargumenteerde verder dat het verschil
in behandeling van Luxemburgse SICAV’s
en Nederlandse fbi’s strijdig is met het
vrije verkeer van kapitaal uit het Verdrag
betreffende de werking van de Europese
Unie. De Belastingdienst wees het verzoek
om teruggaaf af en verwierp de door de
SICAV aangevoerde EU-argumenten.
De Hoge Raad oordeelde uiteindelijk
dat de SICAV geen recht had op een
teruggaaf. Hij baseerde dit oordeel op
het doel van de fiscale behandeling van
een (Nederlandse) fbi, namelijk ervoor
zorgen dat investeerders die deelnemen
aan een collectief beleggingsvehikel, zoals
een fbi, aan dezelfde fiscale behandeling
onderworpen zijn als wanneer zij direct
hadden geïnvesteerd, dus zonder fbi. Met
andere woorden: de belastingdruk op de fbi
zelf zou nihil moeten zijn. Om deze reden
is de winst van de fbi belast naar een tarief
van 0% en moet de dividendbelastingdruk
worden geneutraliseerd. Daar staat
tegenover dat de fbi verplicht wordt om de
winst binnen acht maanden na ontvangst uit
te betalen, waardoor de uitgekeerde winst
in beginsel belast is bij de achterliggende
investeerder in de fbi. Het uitbreiden van
de fiscale behandeling van een fbi, en
dan met name de mogelijkheid om de ten
laste van het beleggingsfonds ingehouden

dividendbelasting te neutraliseren,
naar buitenlands belastingplichtige
beleggingsinstellingen zou strijdig zijn met
dit doel. Een buitenlands belastingplichtige
beleggingsinstelling kon dus niet
worden vergeleken met een Nederlands
belastingplichtige fbi, op basis van een
‘de jure’ vergelijking. Indien dit arrest
ruim zou worden geïnterpreteerd, zou
de uitspraak betekenen dat buitenlands
belastingplichtige beleggingsinstellingen,
zoals de SICAV’s, nooit tot een teruggaaf
van Nederlandse dividendbelasting
gerechtigd zouden zijn. De buitenlandse
beleggingsinstelling kan immers nooit
aan de doelstelling van de Nederlandse
wetgeving voldoen.
Kort voordat de Hoge Raad arrest had
gewezen in de SICAV-zaak, had hij in een
andere kwestie geoordeeld dat een Fins
open-end beleggingsfonds niet kon worden
vergeleken met een Nederlandse fbi. In
die zaak verwees de Hoge Raad echter
niet naar het doel van de Nederlandse
wetgeving. In plaats daarvan werd gesteld
dat de Finse instelling zich niet in een
feitelijk vergelijkbare situatie bevond als de
fbi. Dit oordeel was derhalve gebaseerd
op een meer materiële vergelijking van
het Finse fonds en de Nederlandse fbi.
Omdat het Finse beleggingsfonds echter
niet binnen acht maanden na ontvangst
van de dividenden deze dividenden weer
dooruitdeelde aan de participanten in het
fonds, vond de Hoge Raad dat geen sprake
was van vergelijkbare gevallen.
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Prejudicieel verzoek
De arresten van de Hoge Raad hebben
geleid tot discussie in de fiscale literatuur.
Vele auteurs stellen dat de arresten niet
overeenstemmen met jurisprudentie of dat
de Hoge Raad de zaken naar het Hof van
Justitie (HvJ) had moeten doorverwijzen
voor een prejudicieel verzoek. Vanwege
het groeiend aantal vergelijkbare zaken dat
bij de rechtbank in behandeling is, heeft
de rechtbank nu de Hoge Raad verzocht
duidelijkheid te scheppen door prejudiciële
vragen aan de Hoge Raad te stellen. Dat is
voor de eerste keer dat dit in Nederland
gebeurt. De wetgeving daarvoor is ook pas
recent tot stand gekomen.
De twee doorverwezen zaken hebben
betrekking op door Nederlands
belastingplichtige vennootschappen aan
respectievelijk een Britse en een Duitse
beleggingsinstelling uitgekeerde dividenden.
Over de uitkeringen werd Nederlandse
dividendbelasting ingehouden en verzoeken
om teruggaaf van belasting werden
afgewezen. De rechtbank wil weten of zij
zich bij haar uitspraken over deze zaken kan
baseren op het arrest van de Hoge Raad
uit 2015. Zo ja, dan kunnen buitenlandse
beleggingsinstellingen waarschijnlijk
niet profiteren van een teruggaaf van
dividendbelasting op basis van doel en
strekking van de Nederlandse wet. Blijkbaar
twijfelt de rechtbank echter nog over een
dergelijke vergaande interpretatie. De

rechtbank heeft namelijk ook gevraagd
of een buitenlands belastingplichtige
beleggingsinstelling aan alle vereisten
van het fbi-regime (de jure of de facto)
moet voldoen, voordat deze geacht wordt
vergelijkbaar te zijn met een Nederlandse
fbi. In feite wil de rechtbank met deze vragen
meer duidelijkheid verkrijgen omtrent de
vraag wat de correcte vergelijkingsmaatstaf
is van een buitenlands beleggingsfonds
ten opzichte van een Nederlandse fbi. De
rechtbank insinueert dat de Hoge Raad
desnoods prejudiciële vragen zou moeten
stellen aan het HvJ.
Opmerkingen
Het stellen van prejudiciële vragen is een
duidelijk signaal van de rechtbank dat zij,
gezien het aantal lopende zaken en de
mogelijk nog volgende zaken, een duidelijk
arrest van de Hoge Raad van het grootste
belang acht. Voorlopig is de discussie over
de verenigbaarheid met het EU-recht van
de Nederlandse dividendbelasting ten
aanzien van beleggingsinstellingen opnieuw
opgelaaid. Vennootschappen die hiermee
te maken hebben zouden ter behoud van
rechten bezwaar moeten indienen bij de
Belastingdienst.
J.J.A.M. Korving LL.M. M.A.
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl
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Uitwisseling van rulings
tussen Belastingdiensten
in de EU
Ingaande 2016 worden rulings uitgewisseld tussen
de belastingdiensten van de lidstaten van de EU. De
Europese Commissie heeft daartoe de lidstaten verplicht.
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Informatie-uitwisseling
Wij schreven er al eerder over:
automatische uitwisseling van inlichtingen
tussen belastingdiensten is de
nieuwste mode in belastingenland. De
Nederlandse Belastingdienst heeft een
geheimhoudingsplicht. Dat geldt in meer
of mindere mate voor belastingdiensten
wereldwijd. Op deze geheimhoudingsplicht
bestaat een aantal uitzonderingen.
Sinds jaar en dag is de Belastingdienst
verplicht belastingontduiking boven
een bepaalde omvang te melden bij het
Openbaar Ministerie. Verder bevatten
de meeste belastingverdragen clausules
over informatie-uitwisseling. Tot voor kort
was dit een tamelijk moeizaam proces: de
Belastingdienst van het ene land moest,
middels een brief, gerichte vragen stellen
aan de Belastingdienst van het andere
land. Maar voor je een gerichte vraag kunt
stellen moet je eerst weten wat je eigenlijk
wilt vragen. Daar wringt hem in heel veel
gevallen de schoen.
Hier komt echter rap verandering in:
er wordt steeds meer overgegaan tot
massale en automatische uitwisseling of
verstrekking van inlichtingen. Countryby-countrywetgeving (CbC) en de FATCA
zijn daar recente voorbeelden van.
Onder de FATCA bijvoorbeeld verstrekt
de Nederlandse Belastingdienst jaarlijks
ongevraagd en automatisch allerlei
gegevens over Nederlandse bank- en
beleggingsrekeningen van Amerikaanse
staatsburgers, greencardhouders en
Amerikaanse bedrijven. Op grond van
CbC moeten multinationals onder andere
bekend maken hoeveel winst ze in welke
landen behalen en hoeveel belasting ze in
welke landen daarover betalen.

De EU doet nu ook een duit in het zakje. De
EU heeft een Richtlijn uitgevaardigd die alle
lidstaten verplicht om te zorgen dat rulings
spontaan worden uitgewisseld tussen de
EU- lidstaten. Dadelijk meer over wat dat is,
een ruling, maar eerst enkele opmerkingen
over de aard van een “Richtlijn”. Een Richtlijn
is een Europese wet die primair is gericht
tot de lidstaten. De Richtlijn verplicht de
lidstaten hun nationale wetten aan te
passen. De Richtlijn zelf is niet bindend voor
de burgers van de lidstaten. Wel kunnen zij
overigens een beroep doen op de Richtlijn
als zij vinden dat zij benadeeld worden
omdat “hun” lidstaat de Richtlijn onjuist in de
nationale wetgeving heeft opgenomen. De
Richtlijn moet dus worden geïmplementeerd
door aanpassing van nationale wetgeving.
In Nederland betreft dat vooral de Wet
op de internationale bijstandsverlening
bij de heffing van belastingen, ook wel de
“WIB” genaamd.
In de WIB en andere wetten worden
bepalingen opgenomen die de Nederlandse
Belastingdienst verplichten alle rulings
met grensoverschrijdend effect binnen
een bepaalde termijn te melden bij de
belastingdiensten in de andere lidstaten en
deels ook bij de Europese Commissie.
Ruling
De hamvraag is wat nu eigenlijk een ruling
is. Die definitie is tamelijk breed. Het gaat
om een akkoord, een mededeling, dan wel
enig ander instrument of handeling met
soortgelijk effect door de belastingautoriteit:
a. betreffende de uitleg of toepassing van
het nationale belastingrecht;
b. waarop een belastingplichtige zich kan
beroepen;
c. over een grensoverschrijdende
transactie of de vraag of er een vaste
inrichting ontstaat;
d. afgegeven voorafgaand aan de
transactie of voorafgaand aan de
indiening van de relevante aangifte(n).

In de Nederlandse situatie gaat het primair
om vaststellingsovereenkomsten die
worden gesloten in samenwerking met
het APA/ATR Team van de Belastingdienst,
de “klassieke” rulings. Dit geldt ook voor
de afspraken die op grote schaal zijn
gemaakt in het kader van de “innovatiebox”,
indien deze een grensoverschrijdende
dimensie hebben. Uitlatingen van de
Belastingtelefoon daarentegen vallen er
niet onder. Daarop kan men zich in rechte
namelijk niet beroepen.
Een andere belangrijke categorie wordt
gevormd door controlerapporten
en dergelijke naar aanleiding van
boekenonderzoeken. Daarin worden vaak
toekomstgerichte afspraken gemaakt, die
zomaar onder deze omschrijving kunnen
vallen. Daarbinnen zit nog een hele curieuze
categorie: als de Belastingdienst bij een
boekenonderzoek stilzwijgend instemt met
een materieel punt, dat ze in redelijkheid
niet over het hoofd kan hebben gezien, dan
geldt daarvoor volgens onze Hoge Raad het
vertrouwensbeginsel: de belastingplichtige
mag zich, tot wederopzegging door de
fiscus, in rechte beroepen op de juistheid
van zijn standpunt. Dergelijke “stilzwijgende
goedkeuringen” vallen ons inziens ook onder
de regeling maar het lijkt ons voor de fiscus
een tamelijk onmogelijke opdracht om deze
allemaal boven water te halen en waar nodig
uit te wisselen.
Inwerkingtreding
De Richtlijn kent een terugwerkende kracht.
Kort gezegd komt het erop neer dat alle
rulings die op of na 1 januari 2014 nog geldig
waren of zijn moeten worden uitgewisseld.
Voor rulings met het MKB, bedrijven met
een geconsolideerde omzet beneden de
€ 40 mln., geldt een datum van 1 april 2016.
Mr. F. Bracht
088 288 0339
fbracht@deloitte.nl
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Automatische signalering van
kentekens strijdig met EVRM?
Recent heeft de Advocaat-Generaal (AG) bij de Hoge
Raad conclusie genomen in een drietal zaken die als drie
druppels water op elkaar lijken: de voorliggende vraag
is of de automatische signalering van kentekens mag
worden gebruikt voor belastingdoeleinden. Het advies
van de AG is genuanceerd.
In elk van de drie zaken is een auto ter
beschikking gesteld door de werkgever
en beschikt de belanghebbende over
een ‘verklaring geen privégebruik
auto’; hij heeft ter zake dus ook geen
bijtelling bij zijn inkomen in aanmerking
genomen. Vervolgens is gebleken dat
de rittenregistratie niet strookt met
signaleringen op foto’s die gemaakt zijn
door camera’s met Automatic Number Plate
Recognition (ANPR). De inspecteur legt
daarom naheffingsaanslagen loonbelasting
op aan belanghebbenden. In geschil is of
de foto’s, gemaakt met de ANPR-camera’s,
gebruikt mochten worden bij de controle
van de rittenregistratie van de “auto’s van
de zaak”. In één zaak concludeert de AG dat
foto’s niet gebruikt mogen worden en in de
andere twee zaken wel.
Europees Verdrag
De belanghebbende in de eerste zaak stelt
dat het vergaren van de ANPR-foto’s door
de Belastingdienst in strijd is met een artikel
van het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens (EVRM). Het eerste lid van
dit artikel luidt: “Een ieder heeft recht op
respect voor zijn privéleven […].” Vervolgens
schrijft het tweede lid voor dat het aan het
openbaar gezag niet is toegestaan om dit
recht op privacy te breken, tenzij hiervoor
een wettelijke grondslag is en de inmenging
in het belang is van, bijvoorbeeld, het
economisch welzijn van het land.
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In de eerste plaats komt derhalve de
vraag aan de orde of de foto’s van de
ANPR-camera’s een inbreuk zijn op het
recht op “respect voor privéleven”. De term
“privéleven” wordt door het EHRM ruim
uitgelegd. Uit de jurisprudentie van het
EHRM blijkt verder dat het antwoord op de
vraag of het respect voor het privéleven
wordt geschonden, afhankelijk is van de
omstandigheden van het geval. De redelijke
verwachting die iemand mag hebben ten
aanzien van zijn privacy speelt daarbij een
belangrijke rol.
In een arrest is door het Europese Hof voor
de Rechten van de Mens (EHRM) geoordeeld
dat camerabeelden van een persoon in een
openbare ruimte geen inbreuk vormen op
de persoonlijke levenssfeer van die persoon.
Hierbij is overwogen dat de waarnemer van
die camerabeelden deze waarnemingen ook
had kunnen doen wanneer hij of zij in de
betreffende openbare ruimte aanwezig was
geweest. Echter, uit een ander arrest blijkt
dat zulke camerabeelden wel een inbreuk
op de privacy kunnen vormen wanneer
zij systematisch en permanent worden
vastgelegd.

Waar het laatst vermelde arrest zegt dat
systematische en permanente vastlegging
mogelijk leidt tot een inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer, schrijft de AG
dat een zodanige vastlegging sowieso
leidt tot inbreuk op de privacy. De AG
concludeert vervolgens dat de ANPRbeelden die de Belastingdienst verzamelt
kwalificeren als een systematische wijze van
gegevensverwerking en daarom in zijn ogen
een inbreuk op de privacy vormen.
Gerechtvaardigde inbreuk?
Nu de AG heeft vastgesteld dat sprake is van
een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer,
komt hij toe aan de tweede vraag: is deze
inbreuk toegestaan? Zoals gezegd, moet dan
in elk geval sprake zijn van een wettelijke
grondslag voor de inbreuk. In het convenant
uit 2014 dat de Belastingdienst en de Politie
hebben gesloten, is de bevoegdheid voor
het verzamelen van de ANPR-gegevens
door de Belastingdienst gebaseerd op
een bepaling in de Algemene wet inzake
rijksbelastingen (AWR). De politie en de
Belastingdienst menen dat uit dit artikel
volgt dat de inspecteur autonoom is in
het opleggen van de aanslag “op basis
van de hem ter beschikking staande
feiten/waarnemingen”. De AG wijst er
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echter op dat deze bepaling slechts de
bevoegdheid van de inspecteur vastlegt
met betrekking tot het opleggen van een
aanslag. Volgens de AG blijkt uit niets dat
er ook controlebevoegdheden aan deze
bepaling kunnen worden ontleend. Al met al
concludeert de AG in deze eerste zaak dat
de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer
door de Belastingdienst niet wettelijk is
vastgelegd en dat het vergaren van de
ANPR-gegevens in strijd is met het EVRM.
Waarom een verschil?
Hoe kan de AG in de twee andere zaken
anders concluderen? Het cruciale verschil
zit volgens de AG in het feit dat in die zaken
de ANPR-gegevens worden opgevraagd
bij de Politie en niet zelfstandig worden
vergaard door de Belastingdienst, zoals
in de eerste zaak. Dit verschil vindt zijn
oorzaak in de verschillende convenanten
tussen de Belastingdienst en de Politie.
In de eerste zaak zijn de ANPR-gegevens
verkregen op basis van twee verschillende
convenanten gesloten op verschillende
tijdstippen. In de twee zaken zijn de
ANPR-gegevens opgevraagd door de
Belastingdienst bij de Politie. Hoewel niet
expliciet vermeld in het convenant, is dit
verzoek volgens de AG gebaseerd op een
bepaling in de AWR. In deze bepaling is
geregeld dat overheidsinstanties, zoals de
Politie, informatie moeten verschaffen die
door de inspecteur ter uitvoering van de
belastingwet worden gevraagd. Volgens
de AG bestaat er in deze zaken dus wel
een wettelijke grondslag voor de inbreuk

op de persoonlijke levenssfeer. Omdat het
opvragen van de ANPR-gegevens door de
Belastingdienst een wettelijke grondslag
heeft, kan de inbreuk op de privacy naar zijn
mening worden gerechtvaardigd.
Het subtiele verschil tussen de convenanten
leidt volgens de AG derhalve tot een
geoorloofde respectievelijk ongeoorloofde
inmenging in het privéleven van de
belanghebbenden. Het is nu afwachten of
de Hoge Raad dit ook zo ziet. Wij betwijfelen
overigens of dit formele verschil wel tot
een verschil in uitkomst mag leiden tussen
feitelijke gelijke situaties. Dat lijkt immers
nogal onrechtvaardig.
Mr. F.M. Witpeerd
088 288 7249
fwitpeerd@deloitte.nl
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Aftrek latente belastingschuld
bij schenking
De afgelopen jaren is in de fiscale literatuur een discussie opgekomen over de vraag
in hoeverre het mogelijk is bij schenking van ondernemingsvermogen rekening te
houden met de latente belastingschuld die de begiftigde op zich neemt. In een
uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant wordt op deze vraag ingegaan.
Achtergrond
De discussie heeft de volgende achtergrond.
Bij schenking van ondernemingsvermogen
kunnen de schenker en de begiftigde
onder voorwaarden gebruikmaken
van een doorschuifregeling in de
inkomstenbelasting. Het gevolg daarvan is
dat de schenker ter zake van de schenking
geen inkomstenbelasting is verschuldigd
over de meerwaarde in het geschonken
vermogen. Om te voorkomen dat deze
claim verloren gaat, schuift die latente
belastingschuld door naar de begiftigde.
Als de begiftigde in de toekomst het
ondernemingsvermogen verkoopt,
betaalt hij de inkomstenbelasting over
de meerwaarde die bij hem zelf en bij de
schenker is opgekomen.
Bij toepassing van een doorschuifregeling
neemt de begiftigde daarmee de
latente belastingschuld van de schenker
over. De vraag is in hoeverre met die
verplichting rekening wordt gehouden bij
de heffing van schenkbelasting. In een
arrest uit 2013 ging de Hoge Raad in het
bijzonder in op de vraag hoe de latente
belastingschuld zich verhoudt tot de
vrijstelling voor ondernemingsvermogen
(bedrijfsopvolgingsregeling). De
Hoge Raad oordeelt dat eerst de
vrijstelling moet worden berekend en
daarna pas de latente belastingclaim
in aftrek komt. Het overnemen van
deze claim door de begiftigde moet
namelijk als een tegenprestatie worden
gezien en in de wet is een bepaling
opgenomen dat bij de berekening van de
bedrijfsopvolgingsregeling geen rekening
wordt gehouden met tegenprestaties.
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Aftrek belastinglatentie?
In de hier aan de orde zijnde uitspraak
ging het over een schenking in 2012
van een vader aan zijn dochter. De
geschonken preferente aandelen hadden
een waarde van ruim € 23,5 mln. en
kwamen in aanmerking voor toepassing
van de bedrijfsopvolgingsregeling. In
de aangifte schenkbelasting werd dan
ook toepassing van de vrijstelling voor
ondernemingsvermogen geclaimd.
Daarnaast meent de dochter dat de latente
belastingverplichting die zij op zich neemt
volledig in aftrek moet komen op haar
verkrijging. De inspecteur betwist dit en
is de mening toegedaan dat aftrek alleen
mogelijk is voor zover de verkrijging niet is
vrijgesteld. Omdat het grootste deel van de
verkrijging is vrijgesteld, zou dat betekenen
dat slechts een klein gedeelte van de latente
belastingschuld in aftrek komt.
Geen aftrek voor vrijgesteld vermogen
De rechtbank grijpt in zijn overwegingen
terug op een arrest van de Hoge Raad
uit 1996. Daaruit wordt afgeleid dat
er geen plaats is voor aftrek van een
inkomstenbelastinglatentie wanneer die
ziet op vermogen dat is vrijgesteld van
erfbelasting. De rechtbank past dezelfde
gedachte toe op de schenkbelasting.
Daarvoor wordt ook steun gevonden in de
wetsgeschiedenis. De conclusie is dat de
belastinglatentie alleen aftrekbaar is voor
zover de latentie betrekking heeft op het
niet-vrijgestelde deel van de verkrijging.
Voor het deel van de verkrijging dat is
vrijgesteld vanwege toepassing van de
bedrijfsopvolgingsregeling is aftrek van de
latentie niet mogelijk.

Vervolg
Met dit oordeel van de rechtbank heeft
belanghebbende weliswaar de slag
verloren, maar niet de oorlog. Het gaat
om een principieel geschilpunt waarover
ongetwijfeld tot aan de Hoge Raad zal
worden geprocedeerd. Op zich komt de
rechtbankuitspraak redelijk voor. Een
aftrekpost voor een belastinglatentie
lijkt niet nodig als het betreffende
ondernemingsvermogen is vrijgesteld.
Het arrest uit 2013 zegt echter juist dat de
belastinglatentie geen onderdeel is van
het ondernemingsvermogen maar als een
daarvan losstaande tegenprestatie moet
worden gezien. Bovendien had het door
de rechtbank aangehaalde arrest uit 1996
betrekking op de erfbelasting. Bij overlijden
is, anders dan bij een schenking, van een
tegenprestatie van de erfgenaam geen
sprake. Dat arrest lijkt op zichzelf dan ook
niet beslissend te zijn voor de uitkomst van
dit geschil.
Mr. dr. W.R. Kooiman
088 288 7330
rkooiman@deloitte.nl
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Vernietiging uitnodiging tot betaling
Schending van het verdedigingsbeginsel kan leiden
tot vernietiging van uitnodigingen tot betaling van
douaneschulden.
Het EU-rechtelijk verdedigingsbeginsel komt
regelmatig terug als onderwerp van geschil
in procedures en staat daarmee volop
in de belangstelling. De Hoge Raad heeft
aangegeven dat dit verdedigingsbeginsel
door een bestuursorgaan dient te worden
geëerbiedigd indien het bezwarende
besluiten neemt die gebaseerd zijn op
nationale bepalingen die uitvoering geven
aan EU-rechtelijke voorschriften. Een
belanghebbende moet de gelegenheid
krijgen om zijn standpunt vooraf kenbaar
te maken aan het bestuursorgaan, vóór
het nemen van een bezwarend besluit. Een
schending van het verdedigingsbeginsel
leidt tot vernietiging van het besluit als het
besluitvormingsproces van de autoriteiten
zonder schending een andere afloop zou
kunnen hebben. Het verdedigingsbeginsel
strekt altijd ten voordele van
belastingplichtigen.
In september heeft de Hoge Raad
uitnodigingen tot betaling van
douanerechten vernietigd, omdat het
voorafgaande horen een andere afloop had
kunnen bewerkstelligen. Hierop gaan wij
onderstaand in.
Arrest
In het arrest van de Hoge Raad ging het om
belanghebbende die aangifte heeft gedaan
tot plaatsing van partijen knoflook onder
de douaneregeling ‘extern communautair
douanevervoer’. Extern communautair
douanevervoer is het vervoer van nietcommunautaire goederen van de ene
plaats binnen de EU naar de andere
plaats binnen de EU (ook bekend als T1vervoer). Onderdeel van deze regeling is
dat de terugzendingsexemplaren van de
aangiften dienen te worden verzonden
naar het kantoor van vertrek. Indien dit niet
gebeurt wordt de regeling geacht te zijn
beëindigd en ontstaat er een douaneschuld.
Toen de terugzendingsexemplaren niet
werden ontvangen, heeft de inspecteur

mededelingen ‘niet-beëindiging regeling
douanevervoer’ aan belanghebbende
gedaan. In deze mededelingen heeft de
inspecteur verzocht het bewijs te leveren
dat de regelingen zijn beëindigd. Indien dit
bewijs niet kan worden geleverd, verzoekt
de douane de belanghebbende informatie
te verschaffen aan de hand waarvan een
nasporingsprocedure kan worden ingeleid.
Belanghebbende heeft op deze verzoeken
niet gereageerd, waarna de inspecteur
uitnodigingen tot betaling uitreikt op
grond dat de partijen knoflook aan het
douanetoezicht zijn onttrokken.
In geschil is of de rechten van de verdediging
zijn geschonden, omdat belanghebbende
voorafgaand niet gehoord is. Meer in
het bijzonder speelt de vraag of de
mededelingen van de Inspecteur dienen te
worden aangemerkt als aankondigingen tot
betaling, aangezien daarin geen melding
is gemaakt van het voornemen een
uitnodiging tot betaling uit te reiken, terwijl
evenmin de elementen zijn vermeld waarop
de uitnodigingen tot betaling zijn gebaseerd,
zoals waarde, tarief en belastingbedrag.
Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelt dat het hof
op goede gronden heeft geoordeeld
dat de mededeling van de Inspecteur
niet als voornemen tot het uitreiken
van uitnodigingen tot betaling kan
worden aangemerkt. Hierdoor heeft
belanghebbende geen wetenschap gehad
van het voornemen van de Inspecteur om
een uitnodiging tot betaling uit te reiken en
is belanghebbende niet in de gelegenheid
geweest om zijn zienswijze aan te geven.
Vervolgens oordeelt de Hoge Raad (in lijn
met eerdere jurisprudentie) dat het enkele
feit dat belanghebbende in de bezwaarfase
haar standpunten nader kan aanvoeren
en onderbouwen, daar niet aan af doet.
Indien de administratieve procedure zonder
onregelmatigheid een andere afloop zou
kunnen hebben gehad, leidt schending van

het verdedigingsbeginsel tot vernietiging
van het besluit. Reeds omdat de inspecteur
belanghebbende in de bezwaarfase een
schikkingsvoorstel heeft aangeboden,
kan volgens de Hoge Raad worden
geconcludeerd dat niet is uitgesloten dat bij
een vooraankondiging van de uitnodigingen
tot betaling het besluitvormingsproces van
de inspecteur tot een andere afloop had
kunnen leiden. De uitnodigingen tot betaling
moeten daarom worden vernietigd.
Gevolgen voor de praktijk
De rechtspraak laat zien dat
belastingplichtigen steeds vaker
een geslaagd beroep doen op het
verdedigingsbeginsel. Zowel het Hof van
Justitie als de Hoge Raad hechten er veel
belang aan dat belanghebbende het eigen
standpunt nuttig kenbaar heeft kunnen
maken. Daarbij is het de taak van de fiscus
om belastingplichtigen expliciet en tijdig
uit te nodigen om het standpunt kenbaar
te maken voordat het bezwarende besluit
wordt genomen. Indien dit niet gedaan
is, heeft de Inspecteur nog de kans om te
bewijzen dat het besluitvormingsproces
zonder de schending geen andere
afloop gehad had kunnen hebben. Het
arrest van de Hoge Raad toont aan
dat de Hoge Raad niet snel genegen is
om de fiscus hier het voordeel van de
twijfel toe te kennen. Zorgvuldigheid
bij het besluitvormingsproces blijkt dus
wederom van groot belang te zijn voor
bestuursorganen. Indien niet voldaan wordt
aan de vereiste zorgvuldigheidsnormen zijn
de gevolgen duidelijk: de aanslag dient te
worden vernietigd.
Mr. K. Verburg
088 288 1659
kverburg@deloitte.nl
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Recreatiewoningen
en WOZ
Dient een recreatiewoning op een recreatiepark tot
woning? Het aanmerken tot woning leidt tot toepassing
van een lager tarief voor de onroerendezaakbelastingen.
De Hoge Raad oordeelde dat recreatiewoningen op een
recreatiepark woningen zijn.
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Onroerendezaakbelastingen
Onroerendezaakbelasting (OZB) kan
worden geheven van de gebruiker en (kort
gezegd) de eigenaar van een onroerende
zaak. Voor de toepassing van het tarief
kan onderscheid worden gemaakt
tussen woningen en niet-woningen.
Een onroerende zaak dient tot woning
wanneer de WOZ-waarde daarvan in
hoofdzaak ziet op delen die dienen tot
woning, dan wel volledig dienstbaar zijn aan
woondoeleinden. Het tarief voor het genot
van woningen is veelal aanzienlijk lager dan
dat van niet-woningen.
Einde gebruikersheffing
Per 1 januari 2006 werd de
gebruikersheffing voor woningen afgeschaft.
Daarbij werd onder andere geregeld dat dit
tevens zou moeten gelden voor woondelen
in een niet-woning, zoals de woning in
een boerderij. Aldus is ook op delen
van onroerende zaken die in hoofdzaak
dienen tot woning of daaraan in hoofdzaak
dienstbaar zijn, de woondelenvrijstelling
van toepassing.
De casus
Belanghebbende is eigenaar van een
recreatiepark. Op het park zijn ruim
200 recreatiewoningen gelegen. De
recreatiewoningen beschikken elk over
een eigen badkamer, kookgelegenheid
en sanitair. Permanente bewoning van de
recreatiewoningen is op grond van het
bestemmingsplan niet toegestaan. Het
gehele park vormt één onroerende zaak.
In geschil is of de recreatiewoningen in
hoofdzaak tot woning dienen.

De Hoge Raad oordeelt dat de
recreatiewoningen, gelet op de beschikbare
faciliteiten en voorzieningen in de
recreatiewoningen, op zichzelf beschouwd
naar aard en inrichting zowel bestemd
als geschikt zijn om enigszins duurzaam
voor menselijke bewoning te dienen. De
omstandigheid dat permanente bewoning
op grond van het bestemmingsplan niet is
toegestaan, maakt dit niet anders.
Recreatiewoningen
Een onroerende zaak dient voor de OZB
tot woning wanneer de zaak op zichzelf
beschouwd naar aard en inrichting in
hoofdzaak zowel bestemd als geschikt is
voor bewoning. Dit geldt ook voor delen van
die onroerende zaak.
Mogelijk is in deze casus sprake van
een meer duurzame verhuur van de
recreatiewoningen en niet van kortstondige
verhuur. Gemeenten menen dat dit verschil
maakt. Kortstondige verhuur zou maken dat
de recreatiewoning niet als woondeel kan
worden aangemerkt.
Van een verpleeg-/verzorgingshuis is
eerder geoordeeld dat deze op zichzelf
beschouwd niet naar aard en inrichting
in hoofdzaak zowel bestemd als geschikt
is voor bewoning. De andere functie, die
van verzorging en verpleging, staat daar
voorop. Een verpleeghuis kan daarom
niet als woning worden aangemerkt. Wel
kunnen delen van een niet-woning onder de
woondelenvrijstelling vallen. Alsdan is een
bepaalde mate van duurzaamheid van het
verblijf noodzakelijk. Kortstondig verblijf valt
niet onder de vrijstelling. Recreatiewoningen
zijn in dit verband door de wetgever
aangemerkt als woning. Het criterium van
duurzaam verblijf is hieraan niet gesteld.

In de genoemde casus worden de
recreatiewoningen door de Hoge Raad als
woondeel aangemerkt. Vervolgens is het
de vraag of het gehele recreatiepark in
hoofdzaak als woning dient. Indien het park
als niet-woning wordt aangemerkt, vallen
de woondelen en de delen die in hoofdzaak
dienstbaar zijn aan die woondelen onder de
vrijstelling. Dit is een zachter criterium dan
het criterium van volledigheid dat aan deze
delen op grond van de wet wordt gesteld.
De Hoge Raad heeft in de zogenoemde
verpleeg-/verzorgingshuisarresten
geoordeeld dat hieronder alle delen vallen
die tevens in gebruik zijn bij de gebruikers.
Bij recreatiewoningen op een park kan het
gaan om parkeerplaatsen, toegangswegen,
speelweiden, gemeenschappelijke ruimten
en dergelijke, die tevens in gebruik zijn bij de
gebruikers van de woondelen.
Tegen een onjuiste kwalificatie van
woning, dan wel niet-woning, als ook
tegen een te beperkte toepassing van de
woondelenvrijstelling konden tot vijf jaar
terug ambtshalve verzoeken tot teruggave
bij de gemeente worden ingediend.
Op dit moment wordt gesproken over
herinvoering van de gebruikersheffing
voor woningen. De kwalificatie woning
en niet-woning blijft ook dan relevant. De
woondelenvrijstelling zal komen te vervallen
indien deze gebruikersheffing weer wordt
geïntroduceerd.
Mr. L.Y. Gramsbergen
088 288 8615
lgramsbergen@deloitte.nl

35

Taxtueel |
 I. Eindejaarstips

I. Eindejaarstips
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 2016 kunt u dus
alsnog om een teruggaaf verzoeken over het
jaar 2011.
Ga na of uw voorlopige teruggaaf
inkomstenbelasting 2016 correct is
Indien u dit jaar een voorlopige teruggaaf
inkomstenbelasting ontvangt, gaat dat ook
in volgende jaren zo lopen. U hoeft dus niet
elk 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 2016 en volgend jaar. Bij een
investeringsniveau van € 56.024 bereikt
de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
het maximum van € 15.687. Vanaf een
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investeringsniveau van € 103.748 neemt
de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
vervolgens af met 7,56% van het verschil
tussen het geïnvesteerde bedrag en
€ 103.748 Als gevolg hiervan bestaat bij
een investeringsniveau van € 311.242 geen
aanspraak meer op investeringsaftrek.
Vooruitbetaalde rente in verband met
de eigen woning
Als uw box 1-inkomen in 2017 naar
verwachting lager zal zijn dan dit jaar,
dan kan het vanuit fiscaal oogpunt
voordelig zijn om hypotheekrente op uw
eigenwoningschuld vooruit te betalen. Een
extra argument hiervoor is dat het maximale
tarief waartegen eigenwoningrente in de
vierde schijf van de inkomstenbelasting in
aftrek kan worden gebracht jaarlijks met
0,5% daalt. In 2017 bedraagt dit tarief 50,0%
(2016: 50,5%). Vooruitbetaalde rente mag
overigens niet onbeperkt in aanmerking
worden genomen. Slechts vooruitbetaalde
rente over een tijdvak dat uiterlijk op 30 juni
2017 eindigt is nog in 2016 aftrekbaar.
Verkoop eigen woning
Wanneer u uw woning hebt verkocht,
maar de verkoopopbrengst onvoldoende
is om de eigenwoningschuld af te lossen,
kunt u gebruik maken van de zogenoemde
restschuldfaciliteit. Deze houdt in dat de
rente over de na verkoop resterende schuld
nog gedurende vijftien jaar aftrekbaar is.
De regeling is echter alleen van toepassing
wanneer de verkoop van uw woning tussen
29 oktober 2012 en 31 december 2017
plaatsvindt. Indien u dus een woning hebt
die ‘onder water’ staat en u voornemens
bent om deze te verkopen, is het vanuit
fiscaal perspectief derhalve gunstig
om de verkoop uiterlijk in 2017 te laten
plaatsvinden.

Aflossen eigenwoningschuld
Als u uw eigenwoningschuld geheel aflost,
hebt U recht op 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 (verkoopprijs
minus eigenwoningschuld). Voor dat bedrag
kunt u dan geen lening meer aangaan
waarvoor renteaftrek bestaat.
Kapitaalverzekering eigen woning
Vanaf 1 januari 2017 krijgen
belastingplichtigen bij verhuizing naar een
andere eigen woning de ruimte om met
behoud van vrijstelling tussentijds tot afkoop
van een kapitaalverzekering, spaarrecht of
beleggingsrecht eigen woning over te gaan.
Wanneer de uitkering binnen zes maanden
na vervreemding van de eigen woning
plaatsvindt, mag voor de berekening van
de vrijstelling bovendien worden uitgegaan
van de hogere eigenwoningschuld direct
voorafgaande aan de vervreemding. Indien
de woning vóór 1 januari 2017 is verkocht,
geldt het voorgaande eveneens wanneer
de uitkering vóór 1 juli 2017 plaatsvindt. Het
is dus van belang om de uitkeringstermijn
goed in het oog te houden.
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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 2017 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.
Uitgaven voor monumentenpanden
Uitgaven voor monumentenpanden
die zijn ingeschreven in het
Rijksmonumentenregister, kunnen vanaf
januari 2017 niet langer in aftrek worden
gebracht. Vanuit fiscaal oogpunt is het
derhalve aantrekkelijk om zoveel mogelijk
onderhoud in 2016 te laten plaatsvinden en
de daaraan verbonden kosten ook dit jaar
te betalen. In 2016 is namelijk 80% van deze
onderhoudskosten nog aftrekbaar.

Aftrekbare giften
Particulieren hebben recht op een
aftrekpost ter zake van giften aan
algemeen nut beogende instellingen. Er
geldt een drempelbedrag van 1% van het
verzamelinkomen vóór toepassing van
de persoonsgebonden aftrek, met een
minimum van € 60. Bovendien mag de
aftrek niet méér bedragen dan 10% van het
verzamelinkomen vóór toepassing van de
persoonsgebonden aftrek. Deze drempels
gelden niet voor periodieke giften. Daarvan
is sprake als u zich verplicht om gedurende
een periode van ten minste vijf jaren jaarlijks
een even grote schenking te doen ten
behoeve van een kwalificerende instelling.
Deze verplichting kan zowel bij notariële als
bij onderhandse akte worden aangegaan.
Ter stimulering van de 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 negen 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
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u een liquiditeitsvoordeel op. De inspecteur
houdt bij de voorlopige verliesverrekening
rekening met 80% van het vermoedelijke
verlies.
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.
II. Vennootschapsbelasting
Vraag tijdig een juiste voorlopige aanslag aan
Verwacht u over het (boek)jaar 2016 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. Sinds 1 juli 2016
bedraagt het belastingrentepercentage
8%. 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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Innovatiebox
De voorwaarden voor toepassing van de
innovatiebox worden fors aangescherpt.
De wijzigingen zijn voor het eerst van
toepassing op boekjaren die aanvangen
op of na 1 januari 2017. Voor immateriële
activa die uiterlijk op 30 juni 2016 zijn
voortgebracht geldt een overgangsregime.
Indien de belastingplichtige ter zake
van de desbetreffende activa (uiterlijk
in het boekjaar waarin 30 juni 2016 valt)
voor toepassing van de innovatiebox
kiest, blijven de per 31 december 2016
bestaande regels gelden voor boekjaren
die uiterlijk eindigen op 30 juni 2021. Indien
uw onderneming gebruik wil maken van
deze overgangsregeling is het derhalve van
belang om de keuze voor toepassing van de
innovatiebox tijdig kenbaar te maken.

dus nog over oude niet-verrekende
verliezen beschikt, is het van belang om
na te gaan welke mogelijkheden er zijn om
verliesverdamping te voorkomen.

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 charitatieve behoefte van de
aandeelhouder, maar die verder wel voldoen
aan de voorwaarden voor giftenaftrek, door
de vennootschap in aanmerking mogen
worden genomen.

III. Loonbelasting
Auto van de zaak
Vanaf 1 januari 2017 is alleen op
nulemissieauto’s nog een verlaagd
bijtellingspercentage van 4% van toepassing.
Voor alle in dat jaar aangeschafte andere
auto’s van de zaak die voor meer dan
500 kilometer voor privédoeleinden
worden gebruikt, gaat het algemene
bijtellingspercentage van 22% gelden.
Met name voor auto’s met een CO2uitstoot tussen 1 en 50 gr/km betekent
dit een lastenverzwaring. Voor deze
categorie auto’s geldt in 2016 namelijk
een bijtellingspercentage van slechts 15%.
Wanneer u nog dit jaar een dergelijke zuinige
auto ter beschikking gesteld krijgt, kunt u
echter nog maximaal vijf jaar gebruik maken
van dit verlaagde bijtellingspercentage.

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

Voorlopige verliesverrekening
In de vennootschapsbelasting bestaat de
mogelijkheid om verliezen te verrekenen
met winst van andere jaren. Voordat
het verlies over een jaar definitief wordt
vastgesteld, kan op verzoek gebruik
worden gemaakt van de voorlopige
achterwaartse verliesverrekening. Dit levert
een liquiditeitsvoordeel op. Voorlopige
verliesverrekening kan plaatsvinden met
het positieve belastbare bedrag van het
voorafgaande jaar. De inspecteur houdt bij
de voorlopige verliesverrekening rekening
met 80% van het vermoedelijke verlies.
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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 2016
€ 5.304 onbelast worden geschonken.
Indien het kind tussen de 18 en 40 jaar
is, mag in 2016 eenmalig een bedrag van
€ 25.449 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 2016 € 53.016. Voor overige
verkrijgers geldt in 2016 een vrijstelling van
€ 2.122.

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor
schenkingen in verband met de eigen
woning wordt met ingang van 1 januari
2017 overigens structureel verhoogd tot
€ 100.000. Ook komt de eis te vervallen dat
sprake moet zijn van een schenking van
ouders aan kinderen. 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.
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II. Wijzigingen in de
belastingwetgeving in 2017
Onderstaand treft u een overzicht aan
van de belangrijkste wijzigingen in de
belastingwetgeving voor het komende
jaar. Veel van deze wetswijzigingen zijn
opgenomen in het pakket Belastingplan
2017 dat op 17 november 2016 door de
Tweede Kamer is aanvaard. De beoogde
inwerkingtredingsdatum van de meeste
maatregelen is 1 januari 2017. Voor zover dat
anders is, hebben wij dat vermeld.
Inkomensbeleid, tarieven en
heffingskortingen
Inkomensbeleid
De maatregelen op het vlak van
inkomensbeleid bestaan voornamelijk
uit het gedeeltelijk terugdraaien en
corrigeren van enkele maatregelen uit
het Belastingplan 2016. Zo wordt de
verlenging van de derde tariefschijf in de
loon- en inkomstenbelasting beperkt,
terwijl de algemene heffingskorting en
de ouderenkorting worden verhoogd.
Ook wordt de verhoging van de maximale
arbeidskorting beperkt en de afbouw van de
arbeidskorting gewijzigd.
Tarieven en tariefschijven
In 2017 eindigt de derde tariefschijf bij een
belastbaar inkomen uit werk en woning
(box 1) van € 67.072 (2016: € 66.421).
Oorspronkelijk zou de derde schijf per
2017 eindigen bij een box 1-inkomen van
€ 67.472, maar dit bedrag wordt dus met
€ 400 verlaagd. Het gecombineerde tarief
(belasting en premie volksverzekeringen) in
de tweede en derde schijf is in 2017 0,4%punt hoger dan in 2016. Deze verhoging
was reeds voorzien in het Belastingplan
2016. Tevens wijzigt de samenstelling van
het gecombineerde tarief in de eerste
en tweede schijf: de Anw-premie wordt
met 0,5%-punt verlaagd (van 0,60% naar
0,10%), terwijl het belastingtarief 0,5%-punt
hoger uitkomt.
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Algemene heffingskorting
De maximale algemene heffingskorting
bedraagt in 2017 € 2.254 (2016: € 2.242).
Op basis van eerdere wetgeving zou
de algemene heffingskorting voor 2017
uitkomen op € 2.206, maar dit bedrag wordt
dus verhoogd met € 48.
Arbeidskorting
De maximale arbeidskorting bedraagt in
2017 € 3.223 (2016: € 3.103). Dat is € 46 lager
dan oorspronkelijk was voorzien. Ook vangt
de afbouw van de arbeidskorting reeds bij
een lager arbeidsinkomen aan, namelijk
vanaf € 32.444 (2016: € 34.015). Daar staat
tegenover dat het afbouwpercentage in
2017 lager is, namelijk 3,6% (2016: 4%).
Ouderenkorting
In 2017 wordt de ouderenkorting verhoogd
tot € 1.292 (2016: € 1.187) voor personen die
de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt
en die een verzamelinkomen hebben van
niet meer dan € 36.057. Hiermee is de in
het Belastingplan 2016 voorziene verlaging
teruggedraaid. Voor ouderen met een
verzamelinkomen hoger dan € 36.057 blijft
de ouderenkorting in 2017 nagenoeg gelijk:
€ 71 (2016: € 70).

Inkomstenbelasting
Huurrecht
In augustus 2016 heeft de Hoge Raad
geoordeeld dat een belastingplichtige die
een werkkamer in een door hem gehuurde
woning voor zijn ondernemingsactiviteiten
gebruikt het huurrecht tot het
ondernemingsvermogen mag rekenen. Dit
betekent dat de ondernemer de huurkosten
van de gehele woning ten laste van de
winst mag brengen en daartegenover een
forfaitaire bijtelling wegens privégebruik in
aanmerking moet nemen. Per saldo resteert
doorgaans een aanzienlijke aftrekpost. Deze
uitspraak is voor de wetgever aanleiding
geweest om de wetgeving op dit punt aan te
scherpen en kostenaftrek alleen nog toe te
staan indien het gaat om een zelfstandige
werkruimte van waaruit de belastingplichtige
een belangrijk deel van zijn inkomsten
verdient. Tegenover deze aanscherping staat
dat het aftrekpercentage voor ‘gemengde’
kosten (bijv. representatiekosten) van
IB-ondernemers en resultaatgenieters
wordt verhoogd tot 80%. Voor
belastingplichtigen die zijn onderworpen
aan de vennootschapsbelasting blijft het
aftrekpercentage ongewijzigd (73,5%).

Overzicht heffingskortingen
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de heffingskortingen in 2017.
Jaar

2017

2016

Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd

€ 2.254

€ 2.242

Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd

€ 1.151

€ 1.145

Afbouwpercentage algemene heffingskorting

4,787%

4,822%

Maximum arbeidskorting

€ 3.223

€ 3.103

Afbouwpercentage arbeidskorting

3,6%

4%

Opbouwpercentage arbeidskorting

28,317%

27,698%

Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting

€ 2.778

€ 2.769

€ 722

€ 719

€ 1.292/€ 71

€ 1.187/€ 70

€ 438

€ 436

Jonggehandicaptenkorting
Ouderenkorting (hogere inkomens/lagere inkomens)
Alleenstaande ouderenkorting

Taxtueel |
 II. Wijzigingen in de belastingwetgeving in 2017

Verlaging energie-investeringsaftrek
In de financiële dekking van de door
de Tweede Kamer aangenomen
amendementen met betrekking
tot de innovatiebox, de uitoefening
van aandelenoptierechten, de
afvalstoffenbelasting en de energiebelasting
is voorzien door het percentage van de
energie-investeringsaftrek in 2017 met
3,5%-procentpunt te verlagen tot 54,5%.

vruchtgebruiker de kosten en lasten van de
schuld draagt. Aflossing mag ook door de
blooteigenaar plaatsvinden. Tevens krijgt de
vruchtgebruiker krachtens erfrecht toegang
tot de zogenoemde restschuldfaciliteit,
waardoor nog gedurende maximaal vijftien
jaar renteaftrek mogelijk is voor zover de
verkoopopbrengst van de eigen woning
onvoldoende is om de eigenwoningschuld af
te lossen.

zijn betaald (kapitaalverzekering eigen
woning) dan wel bedragen moeten zijn
ingelegd (spaarrecht of beleggingsrecht
eigen woning) niet langer wordt gesteld.
Voldoende voor toepassing van de
vrijstelling is dan dat jaarlijks premiebetaling
of inleg heeft plaatsgevonden binnen een
bandbreedte van 1:10 en dat de uitkering
wordt aangewend voor aflossing van de
eigenwoningschuld.

Eigenwoningregeling
Woning in aanbouw
Een woning in aanbouw die bestemd
is als toekomstig hoofdverblijf van de
belastingplichtige kan als eigen woning
kwalificeren. In de wet wordt vastgelegd
dat onder een woning in aanbouw ook
een bouwkavel wordt begrepen, mits
concrete stappen zijn gezet voor het in gang
zetten van bouwkundige werkzaamheden
voor de realisatie van een eigen woning.
Hiervan is in elk geval sprake indien de
koop-aannemingsovereenkomst voor een
nieuwbouwwoning wordt ondertekend.
Verder wordt bij wijze van fictie aangenomen
dat ten minste zes maanden voorafgaande
aan de start van de bouwkundige
werkzaamheden sprake is van een eigen
woning in aanbouw. De Belastingdienst
handelde in de praktijk overigens al conform
het bovenstaande.

Rentemiddeling
Wanneer een lopende rentevaste periode
wordt afgebroken, is de belastingplichtige
veelal boeterente verschuldigd. Bij
rentemiddeling wordt deze boeterente
uitgesmeerd over de looptijd van de
nieuwe rentevaste periode door middel
van een opslag op het reguliere rentetarief.
Banken zijn echter niet voldoende in staat
om de reguliere rente, de opslag voor
boeterente en de opslagen voor overige
risico’s afzonderlijk te renseigneren. Daarom
wordt boeterente voor toepassing van de
eigenwoningregeling als rente aangemerkt
en niet langer als kosten van geldleningen.

Beperking toerekeningsstop APV
De toerekeningsstop houdt in dat de
toerekening van een afgezonderd particulier
vermogen (APV) aan de inbrenger
achterwege blijft, indien een APV wordt
betrokken in een naar Nederlandse
maatstaven reële heffing van ten minste
10% over een vergelijkbare grondslag. In de
praktijk blijkt volgens het kabinet dat dikwijls
van de toerekeningsstop gebruik wordt
gemaakt, terwijl per saldo in het buitenland
toch (nagenoeg) geen belasting wordt
betaald. Daarom wordt de toerekeningsstop
aanzienlijk beperkt, namelijk door deze
alleen nog te laten gelden voor APV’s voor
zover die een reële, actieve onderneming
drijven. Tevens is vereist dat de behaalde
resultaten zijn onderworpen aan een
belastingheffing naar de winst. De maatregel
zal ertoe leiden dat in veel gevallen
bezittingen van een APV tot het vermogen
van de inbrenger worden gerekend, waar
dit tot op heden niet het geval was. Wel
wordt een regeling getroffen om feitelijke
dubbele belastingheffing te voorkomen. De
maatregel heeft terugwerkende kracht tot
en met 20 september 2016, 15:15 uur.

Renteaftrek vruchtgebruiker
Ook vruchtgebruikers die krachtens
erfrecht gerechtigd zijn tot een woning
die voor hen als hoofverblijf functioneert
vallen onder de eigenwoningregeling.
Renteaftrek was echter alleen mogelijk op
grond van een beleidsbesluit, omdat de
eigenwoningschuld tot het vermogen van
de blooteigenaar behoort. Deze regeling
heeft nu een wettelijke basis gekregen.
Voorwaarde voor renteaftrek is dat de

Vervallen tijdklemmen
Voor belastingplichtigen die in financiële
moeilijkheden verkeren, bestaat in bepaalde
gevallen reeds de mogelijkheid om met
behoud van de vrijstelling tussentijds
tot afkoop van een kapitaalverzekering,
spaarrecht of beleggingsrecht eigen
woning over te gaan. Het kabinet had
voorgesteld om deze regeling uit te
breiden tot belastingplichtigen die naar
een andere eigen woning verhuizen.
Vanwege een door de Tweede Kamer
aangenomen amendement komen de
tijdklemmen per 1 januari 2017 echter
in hun geheel te vervallen. Dit betekent
dat de eis dat gedurende ten minste
vijftien jaar jaarlijks premies moeten

41

Taxtueel |
 II. Wijzigingen in de belastingwetgeving in 2017

Maatregelen tegen box 2-beleggen in
vrijgestelde beleggingsinstellingen
Beleggen in een vrijgestelde
beleggingsinstelling (vbi) of buitenlandse
beleggingsinstelling via box 2 wordt minder
aantrekkelijk. In box 2 moet namelijk met
terugwerkende kracht tot 20 september
2016, 15.15u afgerekend worden over een
eventuele positieve ab-claim indien een
vennootschap waarin een belastingplichtige
een aanmerkelijk belang heeft de status
van vbi of buitenlandse beleggingsinstelling
verkrijgt. Indien zich een dergelijke situatie
voordoet zal ook het uitstel van betaling
worden beëindigd voor een eventuele
conserverende aanslag die betrekking
heeft op voornoemde ab-aandelen. Wel is
een voorziening getroffen die samenloop
voorkomt met de hierboven besproken
beperking van de toerekeningsstop voor in
een APV ondergebracht vermogen.
Daarnaast wordt het gebruik van de
zogenoemde ‘flits-vbi’ tegengegaan. In
een flits-vbi wordt tegen het einde van
het jaar vermogen onttrokken aan box 3
ondergebracht, waarna dit aan het begin
van het tweede daaropvolgende jaar weer
wordt teruggehaald naar box 3. Op deze
manier wordt het vermogen maar voor

Grondslag

iets meer dan één jaar belast in box 2.
Ondertussen is het vermogen wel twee jaar
lang vrijgesteld geweest van box 3 en van
vennootschapsbelasting. Om deze praktijk
tegen te gaan blijft box 3 onafgebroken
van toepassing wanneer het vermogen
binnen achttien maanden nadat het is
ondergebracht in een vbi weer terugkeert
naar box 3. Aan het binnen voornoemde
termijn terughalen van vermogen
naar box 3 wordt verder een actieve
meldingsplicht gekoppeld. Er geldt wel een
tegenbewijsregeling ingeval van zakelijke
redenen voor de terugkeer uit de vbi.
Tot slot wordt het percentage van het in
box 2 in aanmerking te nemen forfaitaire
rendement uit een vbi aan het voor dat jaar
geldende percentage van de hoogste schijf
in box 3 gekoppeld (2017: 5,39%).

Het in aanmerking te nemen rendement
neemt dus toe naarmate het vermogen
toeneemt. Daarnaast wordt het heffingvrije
vermogen verhoogd tot € 25.000 per
belastingplichtige (2016: € 24.437). Dit
heffingsvrije vermogen geldt vanaf 1 januari
2017 bovendien ook voor alle buitenlandse
belastingplichtigen
Achtergrond van de wijzigingen in de
berekeningssystematiek is dat naarmate het
box-3-vermogen toeneemt, het vermogen
voor een groter deel uit beleggingen
geacht wordt 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.

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 volg
berekend:

Vruchtgebruik box 3-schulden
Voor de situatie dat een langstlevende
echtgenoot het vruchtgebruik van de
nalatenschap erft, worden de schulden
van de nalatenschap voortaan volledig bij
de langstlevende in box 3 in aanmerking
en niet langer bij de bloot eigenaar van de
nalatenschap. Deze defiscaliseringsregeling
gold al langer voor de goederen van de
nalatenschap.

Forfaitair rendement
2015/2016

Forfaitair rendement
2017

€ 0 – € 75.000

4,0%

2,87%

€ 75.000 – € 975.000

4,0%

4,60%

> € 975.000

4,0%

5,39%
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Afschaffing van de aftrek van uitgaven
voor monumentenpanden
Uitgaven voor monumentenpanden
die zijn ingeschreven in het
rijksmonumentenregister komen, als
het aan het kabinet ligt, niet langer in
aanmerking als persoonsgebonden
aftrekpost. Wanneer op een later tijdstip
teruggaven of nabetalingen worden
ontvangen ter zake van uitgaven voor
monumentenpanden, moeten deze
als negatieve persoonsgebonden
aftrek in aanmerking worden genomen
tot ten hoogste het eerder in aftrek
gebrachte bedrag. Voor eigenaren
die reeds onomkeerbare financiële
verplichtingen zijn aangegaan, komt
er een overgangsregeling. Daarnaast
komt er voor monumenteneigenaren
een subsidieregeling. Het
inwerkingtredingstijdstip van deze
wetswijziging is echter onzeker, vanwege
bezwaren die in de Tweede Kamer tegen de
maatregel leven.

Loonheffingen
Uitfasering pensioen in eigen beheer
Het kabinet stelt voor om het pensioen
in eigen beheer voor de directeurgrootaandeelhouder (dga) uit te faseren.
Fiscaal gefaciliteerde opbouw van pensioen
in eigen beheer is vanaf 1 januari 2017 niet
meer mogelijk. Daar staat tegenover dat
dga’s gedurende drie jaar (periode 2017 tot
en met 2019) de mogelijkheid krijgen om
hun pensioenaanspraak af te kopen of om
te zetten in een oudedagsverplichting. Deze
faciliteiten houden het volgende in:

Afschaffing van de aftrek van
scholingsuitgaven
Scholingsuitgaven kwalificeren per,
als het aan het kabinet ligt, niet langer
als persoonsgebonden aftrekpost in
de inkomstenbelasting. Daarvoor in de
plaats komt een subsidie in de vorm
van scholingsvouchers voor personen
voor wie het maatschappelijk belang van
scholingsdeelname groot is. Wanneer
op een later tijdstip teruggaven of
nabetalingen worden ontvangen ter
zake van scholingsuitgaven, moeten
deze als negatieve persoonsgebonden
aftrek in aanmerking worden
genomen, tot ten hoogste het eerder
in aftrek gebrachte bedrag. Het
inwerkingtredingstijdstip van deze
wetswijziging is echter onzeker, vanwege
bezwaren die in de Tweede Kamer tegen de
maatregel leven.

•• De fiscale waarde van de
pensioenverplichting kan vervolgens in de
jaren 2017, 2018 of 2019 fiscaal voordelig
worden afgekocht. Dit geldt zowel voor
pensioenaanspraken in de opbouwfase als
voor reeds ingegane pensioenen. Op de
als loon in aanmerking te nemen waarde
van de pensioenaanspraak wordt in die
jaren namelijk een korting toegepast van
respectievelijk 34,5%, 25% en 19,5%, zodat
effectief een lager tarief verschuldigd is.
Om anticipatie-effecten te voorkomen
wordt de korting echter maximaal
verleend over de fiscale balanswaarde van
de pensioenverplichting per 31 december
2015. Verder is ter zake van de afkoop
geen revisierente verschuldigd.

•• De pensioenaanspraak in eigen beheer
wordt fiscaal geruisloos (zonder
heffing van vennootschapsbelasting,
loonbelasting en revisierente)
afgestempeld tot de lagere fiscale waarde
ten tijde van de afkoop. Om oneigenlijk
gebruik te voorkomen geldt dat indien de
pensioenopbouw in eigen beheer in 2016
meer dan 125% hoger is dan die in 2015,
het surplus niet fiscaal geruisloos kan
worden afgestempeld.
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•• De dga voor wie afkoop financieel niet
mogelijk of niet wenselijk is, krijgt de
mogelijkheid om de fiscale waarde van
de pensioenaanspraak vóór afstempeling
om te zetten in een zogenoemde
oudedagsverplichting. Dit bedrag kan
vervolgens jaarlijks worden opgerent met
een wettelijk voorgeschreven marktrente.
De dga kan het gereserveerde bedrag op
elk moment opeisen voor de aankoop van
een lijfrente bij een professionele partij.
Nadat de dga de AOW-gerechtigde leeftijd
heeft bereikt dient de reservering echter
gedurende twintig jaren gelijkmatig te
worden uitgekeerd aan de dga indien de
oudedagsverplichting niet in een lijfrente
is omgezet.
Indien de dga geen gebruik wenst te
maken of kan maken (te weinig liquiditeiten
in de BV) van de hiervoor beschreven
mogelijkheden blijft voor de tot en met
31 december 2016 opgebouwde aanspraken
de huidige regelgeving gelden. Opbouw van
nieuwe aanspraken is vanaf 1 januari 2017,
zoals gezegd, niet meer mogelijk. Dit zou
betekenen dat het pensioen in eigen beheer
uiterlijk per 31 december 2016 premievrij
moet zijn gemaakt en de pensioenbrief
moet zijn aangepast. Daartoe is een
aandeelhoudersvergadering noodzakelijk.
Omdat is gebleken de periode tot 1 januari
2017 in sommige gevallen te kort is voor
het aanbrengen van de noodzakelijke
aanpassingen, is bij nota van wijziging
bepaald dat de Minister van Financiën
hiervoor onder voorwaarden een extra
termijn van drie maanden kan gunnen.
Voornoemde fiscale faciliteiten kunnen
overigens ook worden toegepast op de
pensioenrechten van de (gewezen) partner
van de dga. Wel moet de partner van de dag
uitdrukkelijk instemmen met de beëindiging
van het pensioen in eigen beheer.
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Overige fiscale pensioenmaatregelen
Uitkeringen die ingaan per het begin van
de maand
De ingangsdatum van het
ouderdomspensioen is veelal gekoppeld
aan de eerste dag van de maand waarin
de pensioengerechtigde leeftijd wordt
bereikt. Het fiscale kader sluit echter aan bij
het bereiken van de pensioenrichtleeftijd.
Strikt genomen zou dan ook een actuariële
herrekening moeten plaatsvinden, wat tot
aanzienlijke administratieve lasten leidt.
Om die reden is reeds goedgekeurd dat
herrekening achterwege mag blijven voor
zover deze betrekking heeft op de periode
tussen de eerste dag van de maand en de
dag waarop de pensioenrichtleeftijd wordt
bereikt. Deze goedkeuring wordt omgezet in
wetgeving.
Bij het partner- wezen- en
nabestaandenpensioen speelt een
vergelijkbare problematiek. Ook die
pensioenen gaan doorgaans in op de
eerste dag van de maand waarin de
werknemer is overleden. Om te voorkomen
dat deze pensioenregelingen onzuiver
worden, is nu wettelijk geregeld dat de
pensioenuitkeringen moeten ingaan tussen
de eerste dag van de maand waarin de
werknemer overlijdt en de eerste dag
volgend op de maand van overlijden.
Doorwerkvereiste
Op grond van het zogenoemde
doorwerkvereiste kan een werknemer
uitsluitend later met pensioen gaan
dan op de in zijn pensioenregeling
opgenomen pensioeningangsdatum
voor zover de werknemer na die datum
in dienstbetrekking werkzaam blijft. Op
basis van een goedkeuring is toegestaan
dat ook aan dit vereiste is voldaan

wanneer werkzaamheden worden verricht
als ondernemer of resultaatgenieter.
Het kabinet wil de hiermee gepaard
gaande administratieve lasten voor
pensioenuitvoerders wegnemen en heeft
besloten om het doorwerkvereiste te
schrappen.
Bijtelling privégebruik auto
Indien aan de belastingplichtige een
auto ter beschikking is gesteld, moet
een bijtelling in aanmerking worden
genomen indien het privégebruik op
kalenderjaarbasis meer dan 500 kilometer
bedraagt. De hoogte van de bijtelling is
afhankelijk van de netto-catalogusprijs en
de CO2-uitstoot van de auto. Het algemene
bijtellingspercentage bedraagt met ingang
van 2017 22% voor nieuw aangeschafte
auto’s. Voor nulemissieauto’s geldt een
bijtelling van 4%, zij het dat dit verlaagde
tarief met ingang van 2019 slechts geldt tot
een cataloguswaarde van € 50.000. Voor
zover de cataloguswaarde van de auto
hoger is, geldt de reguliere bijtelling van
22%. Voornoemde beperking is niet van
toepassing op waterstofauto’s.
In alle gevallen is het bijtellingspercentage
van toepassing zoals dat geldt op de
datum van eerste toelating op de weg
(DET), zodat geen ongerechtvaardigde
verschillen ontstaan met auto’s die vanuit
het buitenland worden geïmporteerd. Dit
percentage blijft vervolgens gedurende een
periode van zestig maanden gelden.
Afschaffing fictieve dienstbetrekking
commissarissen
Tijdens de behandeling van de Wet
deregulering beoordeling arbeidsrelaties
in de Eerste Kamer is ook de fictieve
dienstbetrekking voor commissarissen
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aan de orde geweest. Omdat niet duidelijk
is waarom deze fictie destijds in de wet
is opgenomen, heeft de staatssecretaris
van Financiën goedgekeurd dat partijen
er met ingang van 1 mei 2016 gezamenlijk
voor kunnen kiezen om inhouding van
loonheffing achterwege laten. Ook is
dan geen premie Zorgverzekeringswet
meer verschuldigd. Deze goedkeuring
wordt per 1 januari 2017 omgezet in
wetgeving. Voor toepassing van de
werknemersverzekeringen werd de
commissaris overigens al niet als werknemer
aangemerkt. Na inwerkingtreding van
de wetswijziging is het overigens nog
wel mogelijk om de commissaris in de
loonheffing te houden, maar dan via
de zogenoemde ‘opting in’ regeling. Dit
kan voor buitenlandse commissarissen
interessant zijn.
Uitbreiding verlegging inhoudingsplicht
voor concernonderdelen
Wanneer een internationaal concern zowel
concernonderdelen in het buitenland als in
Nederland heeft, bestaat de mogelijkheid
tot verlegging voor de inhoudingsplicht
voor de loonbelasting. Momenteel is dit
alleen het geval indien een buitenlands
concernonderdeel bemiddelt bij de
tewerkstelling van een werknemer in
Nederland. Voorgesteld wordt om de
voorwaarde dat sprake moet zijn van een
dergelijke bemiddeling te laten vervallen.
Voor de verlegging van de inhoudingsplicht
blijft wel een gezamenlijk verzoek van beide
concernonderdelen nodig.

Gebruikelijk loon start-ups
Het belastbare loon van dga’s van
innovatieve start-ups mag voor de
toepassing van de gebruikelijkloonregeling
gedurende maximaal drie jaren worden
vastgesteld op het wettelijk minimumloon.
De faciliteit geldt voor dga’s van bedrijven
die speur- en ontwikkelingswerk verrichten
en die voor de toepassing van de S&Oafdrachtvermindering als starter worden
aangemerkt. Vereist is dan ook dat een
S&O-verklaring aan de inhoudingsplichtige is
afgegeven. Ook geldt een rekenregel die op
ondernemingsniveau voorkomt dat sprake is
van ongeoorloofde staatsteun. De maatregel
vervalt per 1 januari 2022, tenzij vóór die
datum tot verlenging wordt besloten.
Aandelenoptierechten innovatieve
start–ups
Bij de uitoefening of vervreemding van
een aandelenoptierecht is loonheffing
verschuldigd over de door de werknemer
verkregen opbrengst verminderd met
het bedrag dat hij bij de toekenning voor
het recht heeft betaald. Werknemers van
innovatieve start-ups krijgen vanaf 1 januari
2018 echter een korting van 25% voor zover
het loon uit aandelenoptierechten niet
meer bedraagt dan € 50.000. Dit betekent
dat deze werknemers over een bedrag
van maximaal € 12.500 geen loonheffing
zijn verschuldigd. Voorwaarde is dat
de werkgever over een S&O-verklaring
beschikt en voor toepassing van de
S&O-afdrachtvermindering als starter
wordt aangemerkt. Daarnaast geldt een
rekenregel die moet voorkomen dat op het
niveau van de onderneming sprake is van
ongeoorloofde staatssteun.
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Stimulering arbeidsparticipatie
Om de arbeidsparticipatie aan de onderkant
van de arbeidsmarkt te stimuleren, wordt
aan werkgevers vanaf 1 januari 2017 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.
Vennootschapsbelasting
Verlenging eerste tariefschijf
De eerste tariefschijf van de
vennootschapsbelasting wordt in de
komende jaren stapsgewijs verlengd: in 2018
van € 200.000 naar € 250.000, in 2020 van
€ 250.000 naar € 300.000 en in 2021 van
€ 300.000 naar € 350.000. Het tarief in de
eerste schijf blijft ongewijzigd 20%.

Aanpassing fiscale eenheid
De fiscale eenheid in de
vennootschapsbelasting wordt aangepast
aan de rechtspraak van het Hof van Justitie.
De regeling wordt daartoe uitgebreid met
twee hoofdvarianten:
•• De moeder-kleindochtervariant: een
Nederlandse moedermaatschappij
houdt via een in de EU/EER (hierna:
EU) gevestigde ‘tussenmaatschappij’
aandelen in een Nederlandse
kleindochtermaatschappij.
•• De ‘zustervariant’: een EUmoedermaatschappij (‘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.
Het vermogen en resultaat van de
topmaatschappij c.q. de tussenmaatschappij
valt dus niet in de fiscale eenheid. Bij
toepassing van de zustervariant moeten de
Nederlandse (klein)dochtermaatschappijen
een maatschappij aanwijzen die als
‘moedermaatschappij’ van de fiscale
eenheid optreedt. Deze aangewezen
moedermaatschappij moet op het tijdstip
van voeging haar boeken sluiten.
Bezitseis
Een andere belangrijke wijziging is dat
de bezitseis wordt aangepast voor zowel
gewone fiscale eenheden als voor Papillonfiscale eenheden. De moedermaatschappij
of de topmaatschappij moet voortaan de
gehele juridische en economische eigendom
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bezitten van 95% van de aandelen in het
nominaal gestorte aandelenkapitaal van
de dochtermaatschappij. Bij certificering
van (een deel van) de aandelen wordt niet
meer voldaan aan het nieuwe bezitsvereiste.
Voor op het tijdstip van indiening van het
wetsvoorstel bestaande situaties geldt een
overgangstermijn van globaal gezegd twee
jaar na indiening van het wetsvoorstel.
Vaste inrichting
De regeling voor deelname aan een normale
fiscale eenheid met een Nederlandse
vaste inrichting wordt gewijzigd. Voor
in de EU gevestigde buitenlandse
moedermaatschappijen komt de eis te
vervallen dat de aandelen in de Nederlandse
dochtermaatschappij tot het Nederlandse
ondernemingsvermogen behoren. Voor
buiten de EU gevestigde buitenlandse
moedermaatschappijen blijft dit vereiste
gehandhaafd. staking van de vaste
inrichting).
Antimisbruikregels
De gewijzigde regeling voorziet ten slotte
in de nodige antimisbruikregels om
(bijvoorbeeld) dubbele verliesneming te
voorkomen.
Innovatiebox
De innovatiebox heeft als doel het
stimuleren van innovatief onderzoek door
ondernemers. Winsten die worden behaald
met innovatieve activiteiten worden door
toepassing van de innovatiebox belast tegen
een effectief tarief van 5%. In het kader van
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het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)project van de OESO zijn afspraken gemaakt
over de minimale regels waaraan zogeheten
‘preferential IP regimes’ moeten voldoen. In
dat kader worden de regels voor toepassing
van de innovatiebox per 1 januari 2017
aangescherpt.
Allereerst wordt een substancecriterium
met een mathematische benadering
ingevoerd. De aanwezigheid van
substantiële economische activiteiten
wordt voortaan bepaald aan de hand
van de verdeling van uitgaven voor
speur- en ontwikkelingswerk tussen
vennootschappen van een concern. Door
deze regeling wordt het in aanmerking te
nemen voordeel ingeperkt voor bedrijven
die veel onderzoekswerk uitbesteden
aan verbonden lichamen. Alleen in eigen
onderneming ontwikkelde innovatie
wordt nog fiscaal gesubsidieerd. In de
tweede plaats wordt de S&O-verklaring
centraal gesteld als toegangsticket voor de
innovatiebox. Zonder S&O-verklaring kan
niet langer gebruik worden gemaakt van de
innovatiebox. Grotere belastingplichtigen
(netto groepsomzet van meer dan € 50 mln.
per jaar en brutovoordelen uit intellectueel
eigendom van meer dan € 7,5 mln. per
jaar) dienen naast een S&O-verklaring
bovendien over een erkend juridisch
toegangsticket (bijvoorbeeld een octrooi
of kwekersrecht) te beschikken. Er wordt
dus een dubbele toets ingevoerd voor
deze groep belastingplichtigen. Wel kan
het innovatieboxregime reeds worden
toegepast vanaf het moment van aanvraag
van het ‘juridische ticket’.

De wijzigingen in de innovatiebox zijn voor
het eerst van toepassing op boekjaren
die aanvangen op of na 1 januari 2017.
Voor immateriële activa die uiterlijk op
30 juni 2016 zijn voortgebracht gaat
een overgangsregime gelden. Indien
de belastingplichtige ter zake van de
desbetreffende activa (uiterlijk in het
boekjaar waarin 30 juni 2016 valt) voor
toepassing van de innovatiebox kiest,
blijven de per 31 december 2016 bestaande
regels gelden voor boekjaren die uiterlijk
eindigen op 30 juni 2021. Verder geldt dat
tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2017
voortgebrachte immateriële activa waarvoor
octrooi of kwekersrecht is verleend, maar
ter zake waarvan geen S&O-verklaring is
afgegeven, ook onder nieuwe regeling voor
toepassing van de innovatiebox kunnen
kwalificeren.
Renteaftrekbeperkingen
De renteaftrek in de
vennootschapsbelasting wordt verder aan
banden gelegd. In hoofdlijnen luiden de
wijzigingen als volgt:
1. Het begrip ‘samenwerkende groep’
wordt geïntroduceerd voor de
toepassing van de regeling inzake
winstdrainage. Ingevolge de regels
inzake winstdrainage is de aftrek
verboden van rente ter zake van
een geldlening van een ‘verbonden
lichaam’ of ‘verbonden natuurlijk
persoon’ als deze geldlening verband
houdt met een besmette transactie
(een overname van een belang, een
winstuitdeling of een kapitaalstorting).
In het kort is er onder de bestaande
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regeling sprake van verbondenheid
in geval van belangen van een derde
of meer. Het voorstel is nu om het
verbondenheidsbegrip uit te breiden
met het begrip ‘samenwerkende groep’.
Als de individuele leningverstrekkers
een samenwerkende groep vormen
die in totaliteit een belang van een
derde of meer in de debiteur heeft,
vallen de leningen van de individuele
investeerders voortaan onder het bereik
van de regels inzake winstdrainage. Er
geldt geen eerbiedigende werking voor
bestaande structuren.
2. In de overnameholdingbepaling (die
renteaftrek binnen fiscale eenheid
beperkt bij de financiering van
overnames door een overnameholding)
is de berekeningssystematiek aangepast
voor situaties waarin de overnameschuld
komt te berusten bij de overgenomen
partij. Door een dergelijke ‘debt
push down’ kan onder de bestaande
regeling de voor verrekening vatbare
winst worden verhoogd, waardoor het
eventuele bedrag aan niet-aftrekbare
overnamerente kan worden verminderd.
Als gevolg van de wetwijziging werkt een
debt push down niet langer.
3. Rente ter zake van een overnameschuld
wordt niet in aftrek beperkt als de lening
niet boven een bepaald percentage van
de verkrijgingsprijs van de aandelen
uitgaat. Dit percentage bedraagt in
het eerste jaar (het jaar van opname
in de fiscale eenheid) 60% en bouwt
vervolgens elk jaar met 5%-punt per jaar
af tot uiteindelijk 25%. Om te voorkomen
dat de regeling wordt ontgaan door een
overgenomen vennootschap na enige
tijd over te dragen aan een verbonden
lichaam, blijft de afbouwtermijn in die
gevallen doorlopen. Ook wordt de
eerbiedigende werking van de regeling
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beperkt. De renteaftrekbeperking
wordt namelijk alsnog van toepassing
wanneer een reeds vóór 15 november
2011 bestaande fiscale eenheid vanaf
2017 deel gaat uitmaken van een
grotere fiscale eenheid met een andere
moedermaatschappij.
Zesmaandstermijn optie belastingplicht
voor stichtingen en verenigingen
Verenigingen en stichtingen zijn
vennootschapsbelastingplichtig voor
zover zij een onderneming drijven.
Wanneer de winst in een jaar niet meer
dan € 15.000 bedraagt, geldt echter een
vrijstelling. Toepassing van deze regeling
is niet per se voordelig. Wanneer een
stichting of vereniging na een periode
van belastingplicht geconfronteerd wordt
met deze vrijstelling dient eindafrekening
plaats te vinden over de in het
ondernemingsvermogen aanwezige stille
en fiscale reserves. Ook is een geleden
verlies niet verrekenbaar. Daarom biedt de
wetgever de mogelijkheid om te opteren
voor belastingplicht. Dit verzoek diende
tot nu toe uiterlijk binnen zes maanden
na afloop van het boekjaar te worden
ingediend, maar mag vanaf 2017 uiterlijk
gelijktijdig met het indienen van de aangifte
worden gedaan.
Belastingplicht
overheidsondernemingen
De ‘quasi-inbestedingsvrijstelling’ in de
nieuwe regeling voor belastingplicht
van overheidsondernemingen wordt
aangepast. De vrijstelling leidt ertoe dat
belastingplichtige overheidsondernemingen
geen vennootschapsbelasting hoeven
te betalen als zij interne activiteiten
of diensten verrichten voor het
publiekrechtelijke overheidslichaam
waartoe zij behoren, of voor andere

privaatrechtelijke overheidslichamen.
Het resultaat uit het ter beschikking
stellen van vermogensbestanddelen door
een privaatrechtelijk overheidslichaam
kan hierdoor vrijgesteld zijn, terwijl
die vermogensbestanddelen door het
afnemende overheidslichaam worden
gebruikt voor belaste activiteiten en
dus resulteren in een aftrekpost op de
belastbare winst. Om dit onbedoelde effect
te voorkomen, geldt de vrijstelling in dit
soort situaties niet langer.
Dividendbelasting
Teruggaaf niet-ingezeten
aandeelhouders
Het Belastingplan 2017 introduceert een
teruggaafregeling van dividendbelasting die
is ingehouden ten laste van niet-ingezeten
natuurlijke personen en vennootschappen.
Deze aandeelhouders kunnen een verzoek
doen tot teruggaaf van dividendbelasting
voor zover de ingehouden belasting meer
bedraagt dan de inkomsten-, dan wel de
vennootschapsbelasting die verschuldigd
zou zijn geweest wanneer de aandeelhouder
inwoner van Nederland zou zijn. Een
teruggaaf van dividendbelasting wordt niet
verleend indien de natuurlijke persoon
of het lichaam recht heeft op volledige
verrekening van de Nederlandse belasting
in de woonstaat of vestigingsstaat op grond
van een tussen Nederland en die woonstaat
of die vestigingsstaat gesloten verdrag ter
voorkoming van dubbele belasting.
Inhoudingsvrijstelling nietonderworpen lichamen
Er komt een nieuwe inhoudingsvrijstelling
voor opbrengsten van aandelen,
winstbewijzen en bepaalde hybride
leningen die worden ontvangen door
lichamen die niet zijn onderworpen
aan de vennootschapsbelasting (of een
buitenlandse winstbelasting). De betrokken
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partijen moeten gezamenlijk beslissen
of zij van de nieuwe regeling gebruik
willen maken. Om deze reden blijft de
teruggaafregeling voor niet-onderworpen
lichamen van toepassing naast de
voorgestelde inhoudingsvrijstelling.
De nieuwe inhoudingsvrijstelling
geldt ook voor gedeeltelijk aan de
vennootschapsbelasting (of een
buitenlandse winstbelasting) onderworpen
belastingplichtigen, mits de opbrengsten
behoren tot het niet-belaste deel.
De fiscale beleggingsinstelling en de
vrijgestelde beleggingsinstelling kunnen
echter geen aanspraak maken op de
inhoudingsvrijstelling.
Voor de niet in Nederland gevestigde
niet-onderworpen lichamen is vereist
dat zij niet aan de Nederlandse
vennootschapsbelasting onderworpen
zouden zijn als zij in Nederland gevestigd
waren geweest. Indien de niet-onderworpen
entiteit buiten de EU gevestigd is, kan
slechts aanspraak worden gemaakt op de
inhoudingsvrijstelling wanneer Nederland
met het betreffende land een regeling
is overeengekomen die voorziet in de
uitwisseling van inlichtingen.
De inhoudingsvrijstelling kan slechts worden
toegepast indien de opbrengstgerechtigde
beschikt over een zogenoemde
kwalificatiebeschikking. Dit is een voor
bezwaar vatbare beschikking, die wordt
afgegeven per opbrengstgerechtigde,
waarin de inspecteur verklaart dat
de opbrengstgerechtigde voldoet
aan de gestelde voorwaarden. De
inhoudingsplichtige moet op het tijdstip
waarop de opbrengst beschikbaar is
gesteld, beschikken over het afschrift van de
kwalificatiebeschikking.

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 (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. In verband hiermee wordt de
termijn voor het opleggen van een aanslag
schenkbelasting in deze gevallen verlengd
tot vijf jaar.
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 kunnen profiteren.
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Reparatie bedrijfsopvolgingsregeling
De bedrijfsopvolgingsregeling wordt
aangescherpt. Het gaat om een reparatie
van een arrest van de Hoge Raad op
grond waarvan belangen van minder
dan 5% onder omstandigheden tot het
ondernemingsvermogen van een holding
kunnen worden gerekend. De wetgever acht
dit onwenselijk en heeft dergelijke belangen
nu categorisch uitgesloten voor toepassing
van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Voor
(indirecte) aandelenbelangen van ten minste
5% blijft overigens de toerekeningsregel
gelden, waardoor de bezittingen van
de werkmaatschappij aan de holding
worden toegerekend. De maatregel krijgt
terugwerkende kracht tot 1 juli 2016.
Omzetbelasting, accijns en
verbruiksbelastingen
Teruggaafregeling oninbare
vorderingen
De teruggaafregeling voor oninbare
vorderingen in de btw wordt vereenvoudigd.
Ook in de nieuwe opzet ontstaat het recht
op teruggaaf van btw op het tijdstip dat de
oninbaarheid van de vordering kan worden
vastgesteld. Anders dan onder de huidige
regeling wordt echter verondersteld dat de
oninbaarheid van de vordering in elk geval
ontstaat op het moment dat de vordering
één jaar nadat deze opeisbaar is geworden
nog niet is betaald. Door deze fictie verkrijgt
de ondernemer dus uiterlijk één jaar na het
opeisbaar worden van zijn vordering recht
op teruggaaf.
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Daarnaast hoeven belanghebbenden niet
langer een separaat teruggaafverzoek in
te dienen, maar kunnen zij het bedrag van
de teruggaaf in mindering brengen op de
periodieke aangifte voor de btw. Indien
een vordering die eerder als oninbaar is
aangemerkt op een later tijdstip geheel
of gedeeltelijk wordt betaald, moeten
belanghebbenden de eerder op de
btw-aangifte in mindering gebrachte
btw opnieuw op aangifte voldoen.
Voor vorderingen die opeisbaar zijn
geworden vóór 1 januari 2017 voorziet het
wetsvoorstel in een overgangsregeling.
De nieuwe teruggaafregeling voorziet ook in
de overdracht van vorderingen. In dat geval
treedt de verkrijgende ondernemer in de
plaats van de overdragende ondernemer.
Deze teruggaafregeling omvat zowel
het recht op teruggaaf als het eventueel
later alsnog verschuldigd worden van de
oorspronkelijke verschuldigde belasting of
een deel daarvan.
Voor onbetaald gebleven schulden geldt
dat de ondernemer die de btw die in
deze schuld is begrepen in aftrek heeft
gebracht, deze btw alsnog verschuldigd
wordt. Ook hier geldt dat na verloop
van een jaar wordt verondersteld dat de
schuld onbetaald blijft (tot en met 2016:
twee jaar). Om te voorkomen dat door de
termijnverkorting een heffingslek ontstaat,
is in een overgangsbepaling voorzien.
Wordt de schuld alsnog betaald dan kan
de btw opnieuw in aftrek worden gebracht.
Ook dit kan plaatsvinden via de reguliere
btw aangifte.

Aanpassing begrip bouwterrein
De levering van een bouwterrein is belast
met btw. Het begrip ‘bouwterrein’ in de
Nederlandse wet wordt in overeenstemming
gebracht met de uitleg die het Hof van
Justitie aan hetzelfde begrip uit de Europese
Btw-richtlijn geeft. Bij de beantwoording van
de vraag of sprake is van een bouwterrein
dienen alle omstandigheden ten tijde van de
datum van levering te worden beoordeeld.
Deze beoordeling dient te geschieden aan
de hand van de intentie van partijen, die
moet worden ondersteund door objectieve
gegevens, waaruit blijkt dat op die datum het
betrokken terrein daadwerkelijk bestemd
was te worden bebouwd.
De uitbreiding van het begrip bouwterrein
heeft ook direct gevolgen voor de
toepassing van de samenloopvrijstelling
in de overdrachtsbelasting. Wanneer
op grond van de voorgestelde definitie
sprake is van een bouwterrein, zal in
beginsel ook een vrijstelling voor de
overdrachtsbelasting gelden.
Vrijstelling voor
watersportverenigingen
De btw-vrijstelling voor
watersportverenigingen wordt aangepast.
Alleen het ter beschikking stellen van
lig- en bergplaatsen voor vaartuigen die
op grond van objectieve kenmerken niet
geschikt zijn voor sportbeoefening is nog
uitgezonderd van de vrijstelling. Daar
waar de sportvrijstelling door Nederland
nu te beperkt wordt uitgelegd, kunnen
belastingplichtigen tot 1 januari 2017 nog
een rechtstreeks beroep doen op de
Europese Btw-richtlijn.
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Tabaksaccijns
De structuur en tarifering van de
tabaksaccijns wordt op een aantal punten
aangepast.
•• De ad-valorem accijns voor rooktabak
vervalt. Daar staat tegenover dat het de
specifieke accijns op rooktabak wordt
verhoogd tot € 99,25 per 1.000 kilogram.
•• De ad-valorem accijns op sigaretten wordt
verhoogd tot 5% van de kleinhandelsprijs.
De specifieke accijns op sigaretten wordt
daarentegen verlaagd tot € 166,46 per
1.000 stuks.
•• Een accijnsverhoging treedt niet eerder
in werking dan op de eerste dag van
de vierde kalendermaand na afloop
van de kalendermaand van publicatie.
Sigaretten en rooktabak met ‘oude’
accijnszegels mogen nog tot de eerste
dag van de tweede kalendermaand na
inwerkingtreding van de accijnsverhoging
aan de detailhandel worden verkocht.
Autobelastingen
Belasting van personenauto’s en
motorrijwielen (BPM)
Momenteel is de heffing van BPM
gebaseerd op de absolute CO2-uitstoot
van personenauto’s. De tariefstructuur
bestaat uit een vast bedrag van € 175 en
vijf tariefschijven met een tarief dat oploopt
naarmate de CO2-uitstoot van de auto
hoger wordt. Daarnaast is voor dieselauto’s
een toeslag verschuldigd die eveneens
afhankelijk is van de CO2-uitstoot. Voor

nulemissieauto’s geldt een vrijstelling.
Vanaf 2017 worden de volgende wijzigingen
doorgevoerd in de BPM:
•• het vaste BPM-bedrag wordt verhoogd
naar € 350; het CO2-uitstootafhankelijke
gedeelte van de BPM wordt verlaagd; de
BPM-vrijstelling voor nulemissieauto’s blijft
bestaan;
•• voor semi-elektrische auto’s wordt een
aparte tarieftabel ingevoerd, die beter
is afgestemd op de daadwerkelijk CO2uitstoot van deze auto’s;
•• de BPM wordt in de periode 2017-2020
met gemiddeld met 14,7% verlaagd. De
dieseltoeslag deelt echter niet mee in deze
verlaging.
Motorrijtuigenbelasting (MRB)
In de motorrijtuigenbelasting worden vanaf
2017 de volgende wijzigingen doorgevoerd:
•• per 1 januari 2017 wordt de
motorrijtuigenbelasting met gemiddeld
2,7% verlaagd. Voor dieselauto’s van
twaalf jaar en ouder met een te hoge
fijnstofuitstoot (> 5 mg/km) wordt een
toeslag van 15% ingevoerd op het reguliere
tarief;
•• de forfaitaire gewichtsreductie van 125 kg
voor alle auto’s met elektrische aandrijving
komt per 1 januari 2017 te vervallen;
•• de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting
voor nulemissieauto’s en het halftarief
voor semi-elektrische auto’s (CO2-uitstoot
van maximaal 50 g/km) blijven in elk geval
tot en met 2020 bestaan.
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Tijdelijk verlaagd tarief
energiebelasting laadpalen
Voor exploitanten van openbare laadpalen
geldt in de jaren 2017 tot en met 2020 een
verlaagd tarief van 4,996 cent per kWh over
de eerste 10.000 kWh voor elektriciteit
geleverd aan laadpalen met een zelfstandige
aansluiting. Daarnaast wordt de heffing
op verbruik van elektriciteit (opslag voor
duurzame energie) voor laadpalen met een
zelfstandige aansluiting op het distributienet
in diezelfde periode op nihil gesteld.
Nieuwe testmethode CO2-uitstoot
In de BPM en de motorrijtuigenbelasting
worden een aantal wijzigingen doorgevoerd
in verband met de implementatie van
de nieuwe WLTP-testmethode voor het
vaststellen van de CO2-uitstoot van lichte
voertuigen. Vanaf 1 september 2019
dienen alle nieuw verkochte voertuigen te
beschikken over een CO2-waarde conform
de WLTP-methode. Het kabinet kiest ervoor
om in 2017 en 2018 de huidige BPM-tabellen
te blijven gebruiken. Om de budgettaire
neutraliteit te waarborgen, wordt in die jaren
een omrekentabel gebruikt (gebaseerd op
het Europese rekenmodel CO2mpas) voor
het bepalen van de verschuldigde BPM ter
zake van personenauto’s die in die jaren
reeds volgens de nieuwe methode worden
getest. Vanaf 2019 zullen de BPM-tabellen
worden gebaseerd op de WLTP-methode.
Milieubelastingen
Teruggaafregeling oninbare
vorderingen
De Wet belastingen op milieugrondslag
voorziet in een teruggaafregeling voor
oninbaar gebleken vorderingen. Het
gaat daarbij om bedragen die door
energieleveranciers, leidingwaterbedrijven
en afvalverwerkers aan klanten in rekening
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is gebracht, waarbij de verschuldigde
energiebelasting, belasting op leidingwater
of afvalstoffenbelasting is doorberekend.
Deze teruggaafregeling wordt omgezet
in een op de aangifte toe te passen
vermindering van belasting. Qua opzet
vertoont de regeling sterke overeenkomsten
met de nieuwe teruggaafregeling voor
oninbare vorderingen in de omzetbelasting.
Zo mag de vermindering worden toegepast
één jaar nadat het doorberekende bedrag
opeisbaar is geworden, tenzij eerder
komt vast te staan dat het bedrag niet zal
worden ontvangen.
Verhoging afvalstoffenbelasting gaat
niet door
Nadat gebleken was dat de exportheffing
in de afvalstoffenbelasting in zijn huidige
vorm niet houdbaar is, is het tarief van
deze heffing op nihil gesteld. Ter dekking
van deze maatregel wilde het kabinet het
reguliere tarief van de afvalstoffenbelasting
per 1 januari 2017 met € 1,15 per 1.000
kilogram verhogen. De Tweede Kamer heeft
dit echter geblokkeerd en voorzien in een
alternatieve dekking (zie ‘Verlaging energieinvesteringsaftrek’).
Formeel belastingrecht en invordering
Stroomlijning invordering belastingen
en toeslagen
Er wordt voorzien in de totstandbrenging
van één invorderingsregime voor
belastingen en toeslagen. Vanwege de
tijd die de Belastingdienst nodig heeft om
de noodzakelijke aanpassingen door te
voeren, zullen de wijzigingen vermoedelijk
pas op 1 januari 2019 in werking treden.
Hieronder volgt een overzicht van de
belangrijkste wijzigingen.

•• De Ontvanger wordt het bevoegde
bestuursorgaan voor de invordering
(hieronder begrepen de uitbetaling)
van zowel belastingen als toeslagen.
De toekenning van een voorschot of
tegemoetkoming, dan wel de vaststelling
van de hoogte van het terug te
vorderen bedrag blijft wel de exclusieve
bevoegdheid van de Belastingdienst/
Toeslagen.
•• De Belastingdienst stapt over op een
debiteurgerichte betalingsregeling, waarin
alle belasting- en toeslagschulden van een
belastingschuldige worden meegenomen
in één betalingsregeling. In dit kader
wordt een standaardregeling en een
maatwerkregeling geïntroduceerd. De
standaardregeling voorziet in betaling van
de totale openstaande schuld in maximaal
twaalf maandelijkse termijnen, ongeacht
vermogenspositie of betalingscapaciteit.
De termijnen worden daarbij afgeboekt op
de oudste openstaande schuld. Daarnaast
komt er een maatwerkregeling voor
een periode van maximaal vierentwintig
maanden, waarin wel rekening wordt
gehouden met de vermogenspositie en
betalingscapaciteit van de burger. Na
afloop van de periode van 24 maanden
komt een burger in principe in aanmerking
voor kwijtschelding van de restschuld.
De nieuwe betalingsregelingen zijn niet
van toepassing op belastingschulden van
ondernemers.
•• De fiscale rechter wordt bevoegd in
geschillen over uitstel van betaling
en kwijtschelding van belasting- en
toeslagschulden, alsmede in geschillen
die betrekking hebben op het opschorten,
dan wel afzien van de uitbetaling van
belastingteruggaven en toeslagen.
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Fatale termijn voor herziening
voorschot en vaststelling toeslag
De belanghebbende die een toeslag
heeft aangevraagd krijgt in de regel eerst
een voorschot tot het bedrag waarop de
tegemoetkoming vermoedelijk zal worden
vastgesteld. Tot voor kort was echter niet
helemaal duidelijk tot welk tijdstip dit
voorschot nog kon worden herzien. De
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State heeft in 2016 echter geoordeeld
dat de bevoegdheid om een lagere
tegemoetkoming te verlenen dan het eerder
uitbetaalde voorschot vijf jaar na de laatste
dag van het desbetreffende berekeningsjaar
vervalt. De wettekst wordt hiermee nu in lijn
gebracht.
Informatie-uitwisseling toeslagen
Het kabinet wil dat informatie over toeslagen
kan worden uitgewisseld met andere
bestuursorganen, zodat deze instanties
een beter beeld krijgen van de betreffende
personen, de geldstromen die deze
personen van overheidswege ontvangen en
de schulden die zij hebben. Om deze reden
wordt een juridische grondslag gecreëerd
om informatie uit te wisselen met andere
bestuursorganen waarmee op basis van
een convenant wordt samengewerkt,
zonder dat hierdoor in strijd met de
geheimhoudingsplicht wordt gehandeld. Bij
de toepassing van de informatie-uitwisseling
dient wel het proportionaliteitsbeginsel in
acht te worden genomen

Internationaal belastingrecht
Uitwisseling van informatie over rulings
Informatie over grensoverschrijdende
rulings en verrekenprijsafspraken moet
vanaf 1 januari 2017 automatisch op
halfjaarlijkse basis worden uitgewisseld
tussen EU-lidstaten, en wel binnen drie
maanden na afloop van de desbetreffende
halfjaarsperiode
Voor wat betreft rulings gaat het kort
gezegd om:
1. een akkoord of mededeling door
de belastingautoriteiten over de
uitleg of toepassing van de nationale
belastingwetgeving waarop een persoon
zich kan beroepen; en
2. die betrekking heeft op een
grensoverschrijdende transactie of
op de vraag of sprake is van een vaste
inrichting; en
3. die is afgegeven voorafgaande aan de
transactie of de activiteiten die mogelijk
tot een vaste inrichting kunnen leiden,
of voorafgaand aan de indiening van
de belastingaangifte over het tijdvak
waarin de desbetreffende transacties of
activiteiten in een ander rechtsgebied
hebben plaatsgevonden.
Ten aanzien van verrekenprijsafspraken gaat
het zowel om unilaterale als om bilaterale en
multilaterale verrekenprijsafspraken. Omdat
de bilaterale en multilaterale afspraken tot
stand komen onder een belastingverdrag,
zou zich de situatie kunnen voordoen dat
uitwisseling van informatie met andere
partijen niet is toegestaan. In dat geval
moet de inlichtingenuitwisseling worden
gebaseerd op het verzoek om tot een
verrekenprijsafspraak te komen.
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III. Tarieven en percentages 2017
Tarieven inkomstenbelasting
Sinds 1 januari 2011 wijkt de lengte van de tweede en de derde schijf in de tarieftabel voor
belastingplichtigen die vanaf 1 januari 1946 zijn geboren af van die voor belastingplichtigen
die vóór die datum zijn geboren.
De tarieven in de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die op of na 1 januari 1946 zijn
geboren en die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, luiden per 1 januari
2017 als volgt:
bij een box 1inkomen van
meer dan

maar niet
meer dan

belastingtarief

tarief premie
volksverzekeringen

totaal

-

€ 19.982

8,90%

27,65%

36,55%

€ 19.982

€ 33.791

13,15%

27,65%

40,80%

€ 33.791

€ 67.072

40,80%

-

40,80%

€ 67.072

-

52,00%

-

52,00%

De tarieven in de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die op of na 1 januari 1946 zijn
geboren, maar die wel de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, luiden per 1 januari 2017
als volgt:
bij een box 1inkomen van
meer dan

maar niet
meer dan

belastingtarief

tarief premie
volksverzekeringen

totaal

-

€ 19.982

8,90%

9,75%

18,65%

€ 19.982

€ 33.791

13,15%

9,75%

22,90%

€ 33.791

€ 67.072

40,80%

-

40,80%

€ 67.072

-

52,00%

-

52,00%

De tarieven in de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die vóór 1 januari 1946 zijn
geboren, luiden per 1 januari 2017 als volgt:
bij een box 1inkomen van
meer dan
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maar niet
meer dan

belastingtarief

tarief premie
volksverzekeringen

totaal

-

€ 19.982

8,90%

9,75%

18,65%

€ 19.982

€ 34.130

13,15%

9,75%

22,90%

€ 34.130

€ 67.072

40,80%

-

40,80%

€ 67.072

-

52,00%

-

52,00%
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Colofon
Personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zijn niet langer AOW-premie
verschuldigd. Dit resulteert in een lager gecombineerd tarief in de eerste en tweede schijf. In
de derde en vierde tariefschijf wijkt het tarief voor personen die de AOW-gerechtigde leeftijd
hebben bereikt niet af.
Het tarief in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) bedraagt in 2017 ongewijzigd 25%. Het
tarief in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) bedraagt in 2017 eveneens ongewijzigd
30%. Wel wijzigt de berekeningssystematiek voor het forfaitair rendement in box 3 (zie onder
wijzigingen in de belastingwetgeving).
Omschrijving

2017

2016

AOW-premie

17,90%

17,90%

ANW-premie

0,10%

0,60%

WLZ-premie

9,65%

9,65%

AOF-basispremie werkgever

6,16%

5,88%

WW-marginale AWF-premie werkgever

2,60%

2,44%

WW-gemiddelde wachtgeldpremie werkgever

1,45%

1,78%

WHK premie

1,10%

1,12%

WKO premie werkgever

0,50%

0,50%

Inkomensafhankelijke werkgeversheffing ZVW (hoog)

6,65%

6,75%

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (laag)

5,40%

5,50%

De maximum premie-inkomensgrens voor de werknemersverzekeringen en de
Zorgverzekeringswet komt in 2017 uit op € 53.697 (2016: € 52.763).
Tarieven vennootschapsbelasting en dividendbelasting
Het vennootschapsbelastingtarief voor 2017 luidt ongewijzigd als volgt:
Bij een
belastbaar
bedrag of een
belastbaar
Nederlands
bedrag van
meer dan

maar niet meer
dan

I

II

-

€ 200 000

€ 200 000

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

IV

-

20%

€ 40 000

25%

Vanaf 2018 zal de lengte van de eerste schijf stapsgewijs worden verhoogd tot € 350.000 (zie
onder wijzigingen in de belastingwetgeving).
Het dividendbelastingtarief in 2017 bedraagt ongewijzigd 15%.
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Ons aanbod is zeer praktijkgericht en
volgt de actualiteit per marktsegment. Zie
hiernaast het aanbod voor het voorjaar
van 2017.
•• Masterclasses Fusies en Overnames –
23 maart 2017 (4 PE-uren)
•• Eendaagse Tax Accounting –
11 april 2017 (9 PE-uren)
•• Masterclass Vastgoed & Bouw –
17 t/m 19 mei 2017 (20 PE-uren)
•• BTW in de praktijk –
13 en 14 juni 2017 (14 PE-uren)

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

