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Voorwoord

Te transparant?
Lux Leaks, Panamapapers, Starbucks, 
Apple: duidingen die alle te maken hebben 
met een al decennia voor velen weinig 
transparante fiscale wereld met al dan niet 
vermeende belastingontwijking of zelfs 
belastingontduiking. De EU en de OESO 
hebben rond 2012 de handschoen opgepakt 
die vooral de populaire media heeft 
aangereikt daar tegen ten strijde te trekken. 
Beide organisaties hebben vele plannen 
op tafel gelegd belastingontwijking tegen 
te gaan. Het is allemaal bekend geworden 
onder de naam BEPS: de strijd tegen Base 
Erosion en Profit Shifting. Het is bepaald niet 
bij plannen en voornemens gebleven. Veel 
van de voorstellen zijn inmiddels omgezet in 
concrete regelgeving, soms afgedwongen, 
soms op vrijwillige basis. Te denken is aan de 
aanpassing van de Moeder-dochterrichtlijn 
met het opnemen van een algemene 
antiontgaansbepaling en een maatregel 
die ‘double dips’ moet voorkomen, het 
aanpassen van een groot aantal bepalingen 
in belastingverdragen door middel van het 
zogenoemde multilaterale instrument en de 
totstandkoming van de zogenoemde anti-
BEPS-richtlijn die diverse maatregelen bevat 
die vanaf 2019 moeten worden ingevoerd 

in de lidstaten van de EU. Daartoe behoren 
onder andere een renteaftrekbeperking, 
een exitheffing en een algemene 
antiontgaansbepaling.

Informatie-uitwisseling
De meest in het oog springende maatregel 
die de afgelopen jaren tot stand is gekomen 
betreft de automatische informatie-
uitwisseling tussen de lidstaten van de EU, 
maar ook tussen een groot aantal andere 
landen. In totaal gaat het inmiddels om ruim 
100 landen. Deze informatie-uitwisseling 
heeft betrekking op allerlei soorten 
grensoverschrijdend betaalde inkomsten. 
Het is daarmee voor belastingplichtigen 
hoegenaamd onmogelijk dergelijke 
inkomsten aan het zicht van de fiscus te 
onttrekken. Wel zij aangetekend dat het 
voor de belastingdiensten van de diverse 
landen nog een hele klus zal zijn deze 
informatiestromen in goede banen te leiden 
en effectief bruikbaar te doen zijn.
De hiervoor geschetste ontwikkelingen 
zijn terecht en leiden als het goed is tot 
een transparanter fiscaal stelsel. Maar hier 
blijft het niet bij, althans als het aan de EU 
en ook de Nederlandse overheid ligt. Wat 
Nederland betreft heeft de staatssecretaris 
van Financiën aangekondigd dat hij 
de inkeerregeling ingaande 2018 gaat 
afschaffen: deze regeling voorziet er in dat 
wanneer een belastingplichtige verzwegen 
inkomsten bij de fiscus meldt voordat de 
fiscus op de hoogte raakt van de inkomsten, 
er een gematigde boete wordt opgelegd. Tot 
een aantal jaren geleden ontbrak de boete 
zelfs geheel. De gedachte de inkeeregel 
af te schaffen is dat ten gevolge van de 
sterk uitgebreide automatische informatie-
uitwisseling de fiscus toch wel achter de 
buitenlandse inkomsten komt. Ik zou menen 
dat een vorm van gematigde inkeer mogelijk 
zou moeten blijven om belastingplichtigen 
sneller aan hun verplichtingen te 
laten voldoen.

Verder heeft de EU het voornemen om 
grote multinationals – wereldwijde omzet 
minimaal € 750 mln. – te verplichten allerlei 
fiscale gegevens per entiteit binnen de 
multinational publiek te maken, dat wil 
zeggen voor iedere burger toegankelijk. Het 
gaat onder andere om de gerealiseerde 
winsten, de te betalen belasting etc. Dit 
lijkt een gevaarlijke ontwikkeling want 
een degelijke gegevensverstrekking 
kan bepaald een risico vormen voor de 
concurrentiepositie van een onderneming. 
Als alle ondernemingen wereldwijd die 
verplichting zouden hebben kan het 
meevallen, maar nu raakt het alleen de 
lidstaten van de EU. Prijst de EU zich 
daarmee niet uit de markt? Binnen de 
EU bestaat nogal wat weerstand tegen 
dit plan dus het is vooralsnog de vraag of 
het doorgaat.

Belastingadviezen
En dan tot slot: zeer recent heeft de EU het 
voorstel gedaan dat belastingadviseurs 
agressieve belastingadviezen aan de fiscus 
moeten verstrekken. De fiscus informeert 
vervolgens de belastingdiensten van andere 
landen waar de onderneming is gevestigd 
over het advies. Is er geen belastingadviseur 
maar heeft een onderneming zelf een 
dergelijk advies ‘bedacht’ dan moet 
het bedrijf dat melden. Heeft een 
belastingadviseur verschoningsrecht – 
een advocaat bijvoorbeeld – dan dient de 
onderneming het advies eveneens zelf te 
verstrekken. Het zal niet verbazen dat dit 
voornemen op stevige weerstand stuit. Het 
wordt afwachten of dit voorstel het gaat 
halen. Wij komen er in Taxtueel zonder 
twijfel op terug.

Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl

Taxtueel  | Voorwoord
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Staatssecretaris zet internetconsultatie 
uit over de invoering van een algemene 
dividendbelastingplicht voor coöperaties

Medio mei van dit jaar heeft het Ministerie 
van Financiën, door openstelling 
van een website, een belangrijk 
consultatiewetsvoorstel gepubliceerd. Het 
betreffende ‘consultatiewetsvoorstel’ ziet 
op de inhouding van dividendbelasting 
in allerlei internationale structuren in 
brede zin, en specifiek op structuren 
met coöperaties. Het fenomeen 
consultatiewetsvoorstel bestaat al langer, 
maar is voor wat betreft de fiscaliteit pas 
de laatste paar jaren modieus geworden. 
De gedachte hierbij is dat belangstellenden 
kunnen reageren op het gepubliceerde 
conceptwetsvoorstel vóórdat de officiële 
parlementaire behandeling ingaat. De 
staatssecretaris hoopt hierdoor dat de 
kwaliteit van dergelijke wetsvoorstellen 
kan worden verbeterd. Een bijkomend 
voordeel is dat suggesties voor verbetering 
tijdens de consultatiefase gemakkelijker 
kunnen worden doorgevoerd dan ingeval de 
officiële parlementaire behandeling reeds 
is ingezet. Overigens is elke consultatie aan 

een einddatum gebonden. Deze einddatum 
is voor het onderhavige wetsvoorstel op 
13 juni 2017 verstreken. Er zijn tien officiële 
reacties op de website van het ministerie 
gepubliceerd. Naar verwachting zal het 
wetsvoorstel rondom Prinsjesdag 2017 naar 
de Tweede Kamer worden gezonden.

Creatief gebruik van coöperaties
Volgens de Wet op de dividendbelasting 
(hierna: Wet DB) moet een 
Nederlandse vennootschap 15% 
dividendbelasting inhouden en afdragen 
als zij dividenduitkeringen doet aan 
aandeelhouders. In nationale verhoudingen 
drukt de dividendbelasting veelal niet op 
de gerechtigde tot het dividend. Natuurlijke 
personen kunnen de dividendbelasting 
in beginsel verrekenen met de 
inkomstenbelasting en voor entiteiten 
die een belang houden van ten minste 
5% geldt een ‘inhoudingsvrijstelling’ van 
dividend. In internationale verhoudingen is 
de dividendbelasting soms wel een echte 

Koerswijziging 
dividendbelasting 
en coöperaties



07

Taxtueel  | Koerswijziging dividendbelasting en coöperaties



08

kostenpost. Maar ook daar zijn diverse 
mogelijkheden voorhanden om deze 
kostenpost te mitigeren of zelfs geheel tot 
nul te reduceren. Zo geldt binnen de EU/
EER de Moeder-dochterrichtlijn, op grond 
waarvan bij een belang van ten minste 
10% een vrijstelling (of ten minste een 
verrekening) van dividendbelasting moet 
worden verleend. En buiten de EU/EER 
kan de dividendbelasting in veel gevallen 
worden gereduceerd op grond van een 
belastingverdrag. Nederland heeft een 
groot netwerk aan belastingverdragen. 
De heffing van dividendbelasting wordt 
hierin vaak gelimiteerd tot 5% voor 
deelnemingsdividenden of zelfs geheel 
verschaft voor deelnemingsdividenden, 
bijvoorbeeld in het geval van het 
Nederlandse belastingverdrag met de 
Verenigde Staten. Alleen in relatie tot 
landen buiten de EU waarmee geen 
belastingverdrag is gesloten, zoals met 
sommige traditionele belastingparadijzen, 
is de dividendbelasting vaak wel een 
echte kostenpost. Desondanks is in het 
verleden gebleken dat internationaal 
opererende bedrijven de behoefte hadden 
om de dividendbelastingdruk zoveel 
mogelijk te reduceren, ook als het de 
bedoeling is dat de door een onderneming 
behaalde winst uiteindelijk terecht moet 
komen bij een concernlichaam dat in 
een belastingparadijs is gevestigd. Juist 
de Nederlandse dividendbelasting bood 
hiervoor een effectieve oplossing: de 
coöperatie. Een coöperatie was tot 2012 
in het geheel niet inhoudingsplichtig voor 
de dividendbelasting. De rechtsvorm van 
de coöperatie is van oudsher bedoeld 
als vehikel om samenwerking tussen 
kleinere (agrarische) ondernemingen 
te vergemakkelijken. Daar komt ook de 
dividendbelastingvrijdom, die al bestond 
sinds 1941, vandaan. Maar juist vanwege 

deze dividendbelastingvrijdom werd 
vooral in de jaren na de eeuwwisseling de 
coöperatie vaak ingezet als tussenhoudster 
tussen (bijvoorbeeld) een operationele 
entiteit in de EU/EER of een verdragsland 
en de tax haven-vennootschap. De 
bedoeling hiervan is dat over de 
inbound dividendstroom, de heffing van 
dividendbelasting in het bronland werd 
voorkomen door de werking van de Moeder-
dochterrichtlijn of een belastingverdrag. 
Over de outbound dividendstroom 
geschiedt dat doordat de coöperatie niet 
inhoudingsplichtig is voor de Nederlandse 
dividendbelasting. Dergelijke structuren 
zijn in het verleden veelvuldig opgezet. 
In die tijd maakte daar niemand enig 
moreel bezwaar tegen. Het ontbreken van 
inhoudingsplicht over een coöperatie werd 
gezien als een belangrijk element van het 
Nederlandse fiscale vestigingsklimaat, een 
prima exportproduct. Dat de coöperatie 
hier eigenlijk niet voor was bedoeld, werd 
niet gezien als een groot probleem.

Het tij keert
Mede als gevolg van de bankencrisis groeide 
het maatschappelijke besef dat tegen 
dergelijke structuren morele bezwaren 
kunnen worden ingebracht. De OESO 
startte het BEPS-project en de EU volgde 
kort daarna met eigen initiatieven om tot 
een ‘eerlijker’ belastingstelsel te komen. 
Ook de dividendbelastingvrijdom van de 
coöperatie moest eraan geloven. In 2012 
voerde de regering, hiertoe gesommeerd 
door een wijziging van de Moeder-
dochterrichtlijn, een wetswijziging door die 
een einde maakte aan de belastingvrijdom 
door het gebruik van een Nederlandse 
coöperatie. Om de traditionele ‘reële’ 
coöperaties te ontzien, werd er echter 
voor gekozen om coöperaties alleen in 
geval van ‘misbruik’ inhoudingsplichtig te 

maken. Deze wetswijziging trof met name 
beleggingsstructuren waarin, zonder 
het tussenschuiven van de coöperatie, 
dividendbelasting zou zijn verschuldigd. 
Voor ‘ondernemingsstructuren’ bleef de 
coöperatie onder bepaalde voorwaarden 
vrijgesteld van dividendbelasting. Ook als 
de coöperatie zelf geen onderneming drijft, 
bleef inhouding van dividendbelasting 
achterwege als de coöperatie een 
‘schakelfunctie’ vervulde met voldoende 
‘ substance’ in Nederland. Omdat het 
relatief eenvoudig was om aan die concrete 
substance-eisen te voldoen en zekerheid via 
een rulingverzoek goed te verkrijgen was, 
bleef toch een zekere mate van speelruimte 
bestaan om coöperaties als tussenhoudster 
in te zetten ter vermijding van (Nederlandse 
of buitenlandse) dividendbelasting.

Internetconsultatie
Aangejaagd door de staatssteundiscussie in 
de Starbucks-affaire, zag de staatssecretaris 
van Financiën zich eind 2015 genoodzaakt 
om de beleidsmatige teugels voor structuren 
met coöperaties verder aan te trekken. Ook 
in het post-2012 regime is het onderscheid 
tussen kapitaalvennootschappen (wel 
inhoudingsplichtig) en coöperaties (niet 
inhoudingsplichtig, tenzij sprake was van 
misbruik) blijven bestaan. Uiteindelijk 
heeft dit politieke klimaat geleid tot 
de aankondiging van een verdere 
verstrakking van de regelgeving, die 
vervolgens dit voorjaar heeft geresulteerd 
in een conceptwetsvoorstel op de 
consultatiewebsite van het Ministerie van 
Financiën. In deze ‘internetconsultatie’ 
wordt belangstellenden gevraagd om 
commentaar op de conceptwetteksten en 
bijbehorende toelichting. Dit is uitgemond in 
een tiental reacties van uiteenlopende aard. 
Het is de bedoeling dat dit najaar, rondom 
Prinsjesdag, het officiële wetsvoorstel aan 

Taxtueel  | Koerswijziging dividendbelasting en coöperaties
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de Tweede Kamer wordt aangeboden ter 
verdere behandeling. Als alles volgens plan 
verloopt, moet de nieuwe regeling op 1 
januari 2018 van kracht worden.

Belastingplichtige voor 
houdstercoöperaties
Het consultatiedocument stelt voor 
winstuitkeringen aan houders van 
‘kwalificerende lidmaatschapsrechten’ 
van een ‘houdstercoöperatie’ aan 
dividendbelasting te onderwerpen. Globaal 
gezegd is hiervan sprake bij een belang 
van ten minste 5% in een coöperatie 
waarvan de feitelijke werkzaamheden voor 
70% of meer bestaan uit het houden van 
deelnemingen of het (in)direct financieren 
van verbonden lichamen. Dit onderscheid 
heeft tot doel om het reële coöperatieve 
bedrijfsleven buiten schot te houden. 
Omdat niet-houdstercoöperaties dus 
buiten de draaicirkel van de voorgestelde 
regeling blijven, leidt het voorstel dus niet 
tot volledige gelijkschakeling van coöperaties 
met kapitaalvennootschappen. Op dit punt 
blijft de voorgestelde regeling kwetsbaar 
vanuit staatssteunperspectief.

Inhoudingsvrijstelling
Vervolgens voorziet het 
consultatiewetsvoorstel ook in 
een uitbreiding van de reikwijdte 
van de inhoudingsvrijstelling in de 
dividendbelasting. De vrijstelling wordt 
van toepassing op uitkeringen door 
bv’s/nv’s en houdstercoöperaties 
aan moedermaatschappijen die 
belastingplichtig zijn in (i) de EU/EER of (ii) 
een derde land dat een belastingverdrag 
heeft gesloten met Nederland waarin 
kwalificerende bepalingen met betrekking 
tot dividendbelasting zijn opgenomen. Het 
belang in de houdstercoöperatie zou in 
beide gevallen een belang moeten zijn dat 

kwalificeert voor de deelnemingsvrijstelling 
of deelnemingsverrekening indien de 
ontvangende partij een Nederlands 
belastingplichtige zou zijn geweest. De 
volledige binnenlandse inhoudingsvrijstelling 
in de dividendbelasting is in dit voorstel 
zelfs van toepassing wanneer het zou gaan 
om belastingplichtigen van verdragslanden 
waar het relevante verdrag voorziet in een 
gereduceerd dividendbelastingtarief in 
plaats van een volledige vrijstelling (zoals 
wanneer een verdrag met een niet in 
de EU/EER gelegen land voorziet in een 
dividendbelastingtarief van 5%).

Antimisbruikbepaling
In het consultatiedocument wordt 
eveneens voorgesteld een nieuwe 
antimisbruikbepaling in te voeren in het 
kader van de dividendbelastingvrijstelling. 
Voor toepassing van de vrijstelling voor in de 
EU/EER en/of in een verdragsland gevestigde 
ontvangende partijen, dient in wezen te 
worden vastgesteld of het gaat om een 
actieve ondernemingsstructuur, dan wel een 
structuur waarin de Nederlandse entiteit 
een schakelfunctie vervult. De belangrijkste 
noviteit in de antimisbruikregeling is echter 
dat deze toets niet is beperkt tot structuren 
met coöperaties, maar ook zal gaan gelden 
voor situaties waarin een Nederlandse 
kapitaalvennootschap wordt gebruikt om 
dividendbelasting te ontwijken. 

Effect voor praktijksituaties
Wat de impact is van de nieuwe regeling 
op de praktijk is niet in zijn algemeenheid 
te zeggen. Er zullen ongetwijfeld situaties 
zijn waarin de nieuwe regeling leidt tot 
het ontstaan van dividendbelastingplicht, 
tenzij de structuur tijdig wordt herzien. 
Ook goed denkbaar is dat thans in beginsel 
dividendbelasting is verschuldigd, maar in 
de nieuwe regeling niet. Het hangt, zoals 

vrijwel altijd, af van de concrete situatie. 
Maar dat het verstandig is om tijdig te 
anticiperen op de veranderende regelgeving, 
staat buiten kijf. Een goede timing is hierbij 
belangrijk, temeer omdat de uiteindelijke 
regeling na afronding van het parlementaire 
behandelingsproces kan afwijken van de op 
de consultatiewebsite openbaar gemaakte 
teksten.

Mr. M.H.C. Ruijschop
088 288 1795
MRuijschop@deloitte.nl
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Taxtueel  | Deelnemingsvrijstelling bij ongedekt geschreven callopties?

Een lagere rechter heeft zich onlangs uitgelaten over de fiscale 
behandeling van een zogenoemde ongedekte calloptie. Zij is van oordeel 
dat de deelnemingsvrijstelling daarop niet van toepassing is.

Deelnemingsvrijstelling bij 
ongedekt geschreven callopties?
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De wettelijke regeling van de 
deelnemingsvrijstelling bepaalt daarnaast 
dat de deelnemingsvrijstelling ook van 
toepassing kan zijn op een belang dat niet 
(meer) als deelneming kwalificeert, namelijk 
als de belastingplichtige meer dan een jaar 
een deelneming heeft gehad en op enig 
moment het belang is gedaald onder de 
5%-grens. De deelnemingsvrijstelling blijft 
dan nog drie jaar van toepassing, terwijl 
desondanks geen sprake meer is van een 
deelneming.

Opties
In het jaar 2002 zag de Hoge Raad zich 
geconfronteerd met een situatie waarin 
een vennootschap een deelneming bezat, 
maar ter zake van die aandelen een 
soort calloptie (‘falcons’) had geschreven. 
De vraag deed zich toen voor of op de 
resultaten uit hoofde van die opties de 
deelnemingsvrijstelling van toepassing was. 
De Hoge Raad overwoog in dit ‘falconsarrest’ 
dat in een dergelijke situatie het met de 
strekking van de deelnemingsvrijstelling 
overeenstemt om op een ‘opgesplitst 
belang’ de deelnemingsvrijstelling van 
toepassing te laten zijn. Het resultaat dat de 
houder van de deelneming met de calloptie 
had gerealiseerd (de premie) viel daardoor 
onder de deelnemingsvrijstelling. In dat 
arrest wijdde de Hoge Raad ook enkele 
woorden aan de positie van de houder van 
een niet-uitgeoefende calloptie: die valt ook 
onder de deelnemingsvrijstelling, mits deze 
bij uitoefening van de optie een deelneming 
had verkregen. Sinds het arrest zijn de 
meningen verdeeld over het antwoord op de 
vraag hoe ver deze ‘falconsdoctrine’ strekt.

Ongedekt schrijven
Onlangs deed zich voor Rechtbank Noord-
Holland een interessante situatie voor die de 
opmaat kan zijn voor verdere verduidelijking 
van de strekking van de Falconsdoctrine. In 
de kern ging het om een marketmaker die in 
het kader van een zogenoemde ‘short cum/
ex transactie’ een calloptie had verkregen 

op een belang, waarop vervolgens een 
positief resultaat was behaald. Voor de 
Rechtbank was onder andere in geschil of 
de deelnemingsvrijstelling van toepassing 
is op het resultaat en of daarbij van belang 
was dat er (mogelijk) sprake was van een 
zogenoemde ongedekte calloptie. Dit wil 
zeggen dat de schrijver van de calloptie 
de desbetreffende aandelen niet zelf in 
het bezit had op het moment waarop 
deze de calloptieverplichting (shortpositie) 
was aangegaan. De Rechtbank besliste 
in die zaak, nadat hij had vastgesteld dat 
de belanghebbende niet in het bewijs 
was geslaagd dat de optie gedekt was 
geschreven, dat de deelnemingsvrijstelling 
niet van toepassing was. De beslissing 
raakt aan één van de kernvragen die na 
het Falconsarrest onbeantwoord zijn 
gebleven, namelijk of het noodzakelijk 
is dat de schrijver van de calloptie in 
het bezit is van de aandelen waarop 
de deelnemingsvrijstelling in beginsel 
van toepassing is. Uit het Falconsarrest 
lijkt inderdaad voort te vloeien dat dit 
noodzakelijk is, maar in oudere rechtspraak 
lijkt de Hoge Raad dit niet van belang te 
vinden. Of belanghebbende in (cassatie)
beroep is gegaan tegen het oordeel van de 
Rechtbank, was tijdens het schrijven van 
dit artikel niet bekend. Het zou zeker in het 
belang van de rechtsontwikkeling zijn als 
de Hoge Raad een kans zou krijgen om zich 
hierover uit te laten.

Mr. M.H.C. Ruijschop
088 288 1795
MRuijschop@deloitte.nl

Het zij nog maar eens gezegd, de 
deelnemingsvrijstelling is één van 
de belangrijkste onderdelen van 
de Nederlandse winstbelasting. De 
deelnemingsvrijstelling bepaalt dat bij 
een vennootschapsbelastingplichtig 
lichaam de voordelen uit hoofde van 
de deelneming vrijgesteld zijn van 
belastingheffing. Deze vrijstelling omvat 
zowel dividendontvangsten als de koers- en 
verkoopresultaten. Als (bij verkoop) een 
verlies op een deelneming wordt geleden, 
is dat verlies niet aftrekbaar. Alleen in geval 
van liquidatie van de dochtermaatschappij 
waarin de belastingplichtige een deelneming 
heeft, kan het daarbij geleden verlies ten 
laste van de winst worden gebracht. Waar 
de dochtermaatschappij is gevestigd, maakt 
in beginsel niet uit.

Deelneming
Het uitgangspunt van het wettelijke systeem 
is dat het belang dat de belastingplichtige 
in de dochtermaatschappij houdt als een 
‘deelneming’ moet kwalificeren. Daarvan is 
in elk geval sprake als het belang ten minste 
5% van het nominaal gestorte kapitaal in 
een aandelenvennootschap omvat. Ook 
kan er onder nadere voorwaarden een 
deelneming bestaan in een fonds voor 
gemene rekening, een coöperatie of een 
vereniging op coöperatieve grondslag 
en ingeval de belastingplichtige als 
commanditaire vennoot in een zogenoemde 
‘open CV’ functioneert. De basis is echter dat 
de belastingplichtige een aandelenbelang 
van ten minste 5% in het gestorte kapitaal 
in een andere aandelenvennootschap 
moet hebben. Als dat zo is, dan is de 
deelnemingsvrijstelling ook van toepassing 
op sommige andere vermogenstitels van 
de belastingplichtige (zoals winstbewijzen 
of deelnemerschapsleningen), en zelfs als 
deze vermogenstitels in het bezit zijn van 
een met de belastingplichtige verbonden 
lichaam dat zelf geen deelneming bezit. 
Deze regelingen worden de meesleep- en de 
meetrekregeling genoemd.
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van verrekening in de verkoopprijs 
van de aandelen. Naar aanleiding van 
deze taxplanningstructuur zijn diverse 
procedures gevoerd, die uiteindelijk aan de 
Hoge Raad zijn voorgelegd. 

Fraus legis
In één van de zaken kwam de Hoge Raad 
tot de conclusie dat de opgezette structuur 
als fraus legis bestempeld moest worden. 
Fraus legis is een leerstuk ter bestrijding 
van misbruik. Voor een succesvol beroep 
op fraus legis moet aan een tweetal 
voorwaarden zijn voldaan. Allereerst dient 
de doorslaggevende beweegreden voor 
het aangaan van de rechtshandeling de 
verijdeling van belastingheffing te zijn. 
Daarnaast moet de rechtshandeling in strijd 
zijn met doel en strekking van de wet. Het 
gebruikmaken van de hiervoor beschreven 
mismatch leidt volgens de Hoge Raad niet 
per definitie tot de conclusie dat sprake is 
van fraus legis. Dit is anders indien sprake 
is van renteaftrek die ten laste komt van 
winsten die zijn behaald door de winst-bv’s 
voordat zij tot het concern gingen behoren. 
De Hoge Raad staat de renteaftrek voor 
het bedrag van de ‘gekochte winst’ dan 
ook niet toe. Het restant van de rente is 
wel aftrekbaar, aangezien die renteaftrek 
geacht wordt in lijn te zijn met het 
stelsel van de vennootschapsbelasting. 
Renteaftrekbeperking winstdrainage
In een andere procedure over 
hetzelfde bankenconcern was in 
geschil of de renteaftrekbeperking voor 
winstdrainageconstructies van toepassing 
was. Er was in die zaak geen sprake van 
fraus legis, aangezien er geen ‘gekochte 
winst’ was. De winstdrainageregeling 
beoogt te voorkomen dat de Nederlandse 

belastinggrondslag door renteaftrek wordt 
uitgehold. De aftrek van rente kan worden 
beperkt indien de lening is betrokken van 
een tot de groep behorende vennootschap 
(groepslening), waarbij de lening verband 
houdt met een besmette transactie. In de 
procedure was sprake van een dergelijke 
besmette rechtshandeling. Om de 
groepslening te kunnen verstrekken was bij 
derden vreemd vermogen aangetrokken. 
Uit de wetsgeschiedenis volgt dat het onder 
omstandigheden niet de bedoeling is om 
bij een uiteindelijke externe financiering de 
rente in aftrek te beperken op grond van 
de winstdrainageregeling. Hiervoor moet 
sprake zijn van paralleliteit tussen beide 
leningen. Om te beoordelen of sprake is 
van paralleliteit moet gekeken worden 
naar de looptijd, het aflossingsschema, de 
rentevergoeding, de omvang en het tijdstip 
van aangaan van de leningen. De Hoge Raad 
oordeelt dat in onderhavige situatie aan de 
vereiste paralleliteit is voldaan, waardoor de 
rente op de groepslening aftrekbaar is. 

Tot slot
Naast de hiervoor besproken onderwerpen 
speelden ook nog diverse formele aspecten 
in de arresten, die we voor nu onbesproken 
laten. Vanwege de grote invloed voor 
de praktijk worden de arresten nu al 
de arresten van het jaar genoemd. Wat 
daar ook van zij, in elk geval is het fiscale 
speelveld op een aantal onderwerpen 
verder verduidelijkt. 

L.C. van Hulten MSc
088 288 1361
lvanhulten@deloitte.nl

Voor de vennootschapsbelasting is rente ter 
zake van de financiering van buitenlandse 
deelnemingen in beginsel aftrekbaar. 
De voordelen uit het belang in een 
buitenlandse deelneming zijn daarentegen 
over het algemeen niet belast, vanwege de 
toepassing van de deelnemingsvrijstelling. 
Voor de Nederlandse overheid leidt dit 
verschil in behandeling in principe tot een 
budgettaire derving. Immers, de winst van 
de buitenlandse deelneming kan niet in 
Nederland in de heffing worden betrokken, 
terwijl de financieringsrente die de moeder 
maakt wel aftrekbaar is. Er is aldus sprake 
van een mismatch. 

Structuur
Een van oorsprong Zwitsers bankenconcern 
beoogde gebruik te maken van voornoemde 
mismatch. Het bankenconcern kocht 
de aandelen in diverse bv’s die kort 
voor de aankoop een grote fiscale winst 
hadden gerealiseerd, bijvoorbeeld door 
de overdracht van hun onderneming. 
De verworven bv’s hadden dus met 
name liquide middelen. De aangekochte 
winstvennootschappen namen vervolgens 
binnen het bankenconcern hoge 
leningen op. Via de aftrekbare rentelast 
die samenhing met deze leningen, 
beoogde de winstvennootschappen de 
eerder dat jaar behaalde fiscale winst 
te compenseren. Verder kochten de 
winst-bv’s met de verkregen liquide 
middelen buitenlandse deelnemingen. 
De van de buitenlandse deelnemingen 
ontvangen dividenden dienden ter 
financiering van de rentebetalingen. Het 
behaalde belastingvoordeel werd tussen 
het bankenconcern en de verkopers 
van de winst-bv’s verdeeld, door middel 

Taxplanningstructuur met  
winst-bv’s niet geoorloofd

In het voorjaar heeft de Hoge Raad een aantal belangwekkende arresten gewezen 
op het gebied van renteaftrek in de vennootschapsbelasting. Een bankenconcern 
trachtte een belastingvoordeel te creëren door middel van een structuur met 
winstvennootschappen. 
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Overwegingen gemeente
De gemeente geeft aan dat zij voor het 
systeem van tariefklassen heeft gekozen 
omdat:
i. er zo vooraf duidelijkheid bestaat over 

welk bedrag moet worden betaald aan 
leges;

ii. er zo minder discussie ontstaat over de 
opgelegde aanslagen;

iii. de kosten van de gemeente niet met elke 
euro meer aan bouwkosten toeneemt.

Hof
Het Gerechtshof Den Haag meent 
dat sprake is van een willekeurige en 
onredelijke heffing. Een overschrijding van 
een tariefklasse met € 0,01 kan namelijk 
in theorie leiden tot een grote stijging 
van het verschuldigde bedrag. Dat de 
feitelijk in rekening gebrachte nota’s zien 
op bouwkosten die de bouwklassen met 
enkele tonnen in euro’s overschrijden, is 
niet van belang. De tarieventabel wordt 
onverbindend verklaard en de nota’s 
worden vernietigd. 

Hoge Raad
De Hoge Raad beslist dat de tarieventabel 
niet willekeurig en onredelijk is. Het staat 
gemeenten namelijk vrij om voor de leges 
tariefklassen te hanteren die afhankelijk 
zijn aan de hoogte van de bouwsom. De 
verschillen in de tarieven in de tabel zijn niet 
zo groot dat daardoor een inbreuk wordt 
gemaakt op een rechtsbeginsel. 

mr. L.Y. Gramsbergen
088 288 8615
lgramsbergen@deloitte.nl

Zaagtand
Belanghebbende vraagt twee 
bouwvergunningen aan voor twee 
bouwprojecten in de gemeente Rotterdam. 
De bouwkosten bedragen € 1.375.000 en 
€ 1.875.000. Belanghebbende ontvangt 
hiervoor van de gemeente twee nota’s 
van elk € 100.335, voor het in behandeling 
nemen van de vergunningaanvragen. Bij de 
Verordening Leges Omgevingsvergunning 
behoort een tarieventabel. Deze tabel 
bevat vaste bedragen voor bepaalde 
bandbreedtes aan bouwkosten 
(tariefklassen). De bedragen worden hoger 
naar mate een hogere tariefklasse van 
toepassing is. Zo moet voor de tariefklasse 
van € 530.000,01 tot en met € 1.100.000 
aan bouwkosten een bedrag van € 50.378 
aan leges worden betaald en voor de 
tariefklasse van € 1.100.000,01 tot en met 
€ 2.800.000 aan bouwkosten een bedrag 
van € 100.335.

Zaagtandeffect leges 
omgevingsvergunning 
toegestaan
Gemeente Rotterdam heeft een Verordening Leges 
Omgevingsvergunning vastgesteld. Op grond van deze 
verordening verstuurt de gemeente legesnota’s voor het in 
behandeling nemen van een bouwaanvraag. In geschil is het 
zogenoemde ‘zaagtandeffect’. 
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Multilateraal verdrag 
operationeel en agressieve 
belastingadviezen openbaar
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Een multilateraal verdrag gaat 
veel belastingverdragen in één 
keer aanpassen in de strijd tegen 
het ontwijken van belastingen. 
Daarnaast moeten, als het aan 
de Europese Commissie ligt, 
agressieve belastingadviezen aan 
de fiscus worden overgelegd.

Taxtueel  | Multilateraal verdrag operationeel en agressieve belastingadviezen openbaar
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mogelijk geweest om alle afzonderlijke 
landen hun belastingverdragen op de 
afgesproken punten allemaal te laten 
heronderhandelen. Dat zou echter veel 
tijd kosten: wereldwijd zijn er circa 3,000 
verdragen gesloten. Om die reden is ervoor 
gekozen om een multilateraal instrument te 
creëren dat belastingverdragen van landen 
in één keer kan aanpassen. Intussen hebben 
70 landen, waaronder Nederland, dit 
bijzondere instrument ondertekend.

In het multilateraal instrument geven 
de landen aan op welke bilaterale 
belastingverdragen het MLI van toepassing 
is. Omdat voor sommige situaties, zoals 
de antimisbruikmaatregelen, verschillende 
varianten kunnen worden gekozen, moeten 
de landen ook aangeven voor welke 
optie zij kiezen. Praktisch betekent dit 
dat, na de inwerkingtreding van het MLI, 
steeds in een soort tweetrapsraket de 
internationale fiscale situatie moet worden 
bestudeerd: Eerst moet worden gekeken 
naar het oorspronkelijke belastingverdrag 
tussen Nederland en het andere land en 
vervolgens moet worden gekeken of het 
MLI daar een aanvulling op maakt. Daartoe 
moet eerst worden gekeken of Nederland 
het betreffende verdrag binnen het bereik 
van het MLI heeft gebracht en vervolgens 
of Nederland en het andere verdragsland 
dezelfde keuze hebben gemaakt ten aanzien 
van de bepaalde regeling. Uitsluitend als dat 
zo is wijzigt dat het oorspronkelijke verdrag. 
Overigens wijzigt het verdrag zelf feitelijk 
niet: een verdrag moet steeds gelezen 
worden in samenhang met de aanpassingen 
zoals een land dat in het MLI met het 
verdragsland overeen is gekomen.

Nederland heeft de volgende keuzes 
gemaakt in het MLI:
 • Nederland heeft nagenoeg alle 
belastingverdragen onder het MLI 
gebracht. Verdragen die er niet onder 
zijn gebracht zijn onder andere de 

verdragen met België en Spanje, 
omdat Nederland met deze landen al 
verdragsonderhandelingen voert. Tijdens 
die onderhandelingen zullen de BEPS 
actiepunten ook worden meegenomen. 
Het verdrag tussen Nederland en de 
Verenigde Staten valt wel binnen het 
bereik van het MLI. Als de Verenigde 
Staten het MLI echter niet ondertekent 
en ratificeert, zal het MLI uiteindelijk geen 
effect hebben in relatie tot dat verdrag.

 • De vestigingsplaats van een vennootschap 
kan worden bepaald door het recht 
van oprichting of de plaats waar de 
feitelijke leiding van de vennootschap 
zich bevindt. Als landen op basis van 
hun nationale wetgeving menen dat een 
vennootschap in hun land is gevestigd, 
biedt de verdragsrechtelijke tie-breaker-
regel uitkomst. Deze bepaalt in de meeste 
situaties dat de plaats waar de feitelijke 
leiding zich bevindt doorslaggevend 
is. Nederland heeft er echter in het 
MLI voor gekozen om deze regel te 
vervangen door een zogenaamde Mutual 
Agreement Procedure. Dat betekent dat in 
onderling overleg tussen Nederland en de 
verdragsstaat moet worden beoordeeld 
waar een vennootschap gevestigd is voor 
verdragsdoeleinden.

 • Ten aanzien van de antimisbruikbepaling 
kunnen landen kiezen tussen de 
introductie van een Principal Purpose 
Test (PPT) en een combinatie van een 
PPT met een Limitation on Benefits-
bepaling (LoB; dit is een heel specifieke 
antiontgaansbepaling). Nederland 
heeft geopteerd voor de PPT, zonder 
LoB. Op grond van de PPT worden 
verdragsvoordelen niet toegekend 
als een van de hoofddoelen van een 
transactie of structuur het ontwijken 
van belastingheffing is. Een dergelijke 
algemene antimisbruikbepaling is ook 
op grond van het EU-recht al verplicht 
en wordt nu tevens verdragsrechtelijk 
gereguleerd. In bepaalde verdragen, zoals 

In het kader van het BEPS-project van 
de OESO tegen belastingontwijking zijn 
vijftien actiepunten opgesteld. De in 
deze actiepunten aan de orde zijnde 
onderwerpen kunnen grofweg in twee 
categorieën worden verdeeld: maatregelen 
die inhoudelijke regelingen invoeren en 
maatregelen die de transparantie moeten 
vergroten. Het vijftiende, en laatste, 
actiepunt vertegenwoordigt het sluitstuk 
van het project: het multilaterale instrument 
(mli) dat in één keer een groot aantal 
bepalingen in belastingverdragen aanpast 
of toevoegt. 

Ook de EU heeft op het gebied van fiscale 
transparantie niet stilgezeten. Na uitbreiding 
van reeds bestaande mechanismen voor 
de (vooral automatische) uitwisseling van 
informatie en transparantie inzake fiscale 
rulings, heeft de Europese Commissie 
recentelijk een nieuw voorstel gelanceerd: 
tussenpersonen moeten potentieel 
agressieve belastingplanning melden 
bij de fiscale autoriteiten. Deze laatsten 
kunnen deze informatie dan uitwisselen 
met buitenlandse belastingdiensten 
(‘mandatory disclosure’).

Multilateraal Instrument (MLI)
Tijdens de BEPS-onderhandelingen zijn 
veel onderwerpen aan de orde gekomen, 
zoals het oplossen van hybride mismatches, 
de introductie van controlled foreign 
company-wetgeving, de aanpassing van 
de verdragsrechtelijke tie-breaker-regel 
ter bepaling van de vestigingsplaats van 
een vennootschap, verdragsrechtelijke 
antimisbruikbepalingen en de aanpassing 
van de titel en preambule van individuele 
belastingverdragen. Over bepaalde 
oplossingen waren de landen het volledig 
eens, over andere onderwerpen werd 
overeengekomen dat verschillende 
oplossingsvarianten mogelijk zijn. Veel 
van deze aanpassingen moeten worden 
verwerkt in belastingverdragen. Het was 
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gepubliceerd om automatisch informatie 
uit te wisselen ten aanzien van agressieve 
tax planningsregelingen met een 
grensoverschrijdend karakter. De EC geeft 
er de voorkeur aan dat (i) de lidstaten het 
expliciet verplicht stellen om ‘mandatory 
disclosure’ in te voeren voor alle mogelijke 
agressieve tax planningsregelingen met 
een grensoverschrijdend element, en 
(ii) de lidstaten verzekeren dat gegevens 
automatisch worden uitgewisseld tussen de 
fiscale autoriteiten.

Door te rapporteren onder een ‘mandatory 
disclosure’-regime wordt volgens de 
EC de druk op tussenpersonen, zoals 
belastingadviseurs, vergroot om zich 
te onthouden van het ontwikkelen, 
marketen en implementeren van 
agressieve tax planningsstructuren. Ook 
belastingplichtigen zouden ervan worden 
weerhouden dergelijke structuren op te 
zetten wanneer gegevens hieromtrent 
automatisch worden uitgewisseld.
Onder de richtlijn worden tussenpersonen 
verplicht om de Belastingdienst te 
informeren over mogelijk agressieve tax 
planning als zij bij dergelijke regelingen 
betrokken zijn, hetzij beroepsmatig, hetzij 
omdat zij ze hebben ontwikkeld, dan wel 
omdat zij ze promoten. Een tussenpersoon 
kan een rechtspersoon, natuurlijk 
persoon of een onderneming zonder 
rechtspersoonlijkheid zijn. Doorgaans zal 
dit de belastingadviseur zijn. Het is echter 
goed te beseffen dat – wanneer geen 
tussenpersoon kan worden aangewezen 
of wanneer een verschoningsrecht voor 
de tussenpersoon van toepassing is – de 
informatieplicht wordt verlegd naar de 
belastingplichtige.
Omdat het niet mogelijk is – mede in het 
licht van het statische karakter van de 
richtlijn – om alle vormen van mogelijke 
agressieve tax planning te specificeren, 
heeft de EC ervoor gekozen om over te 
gaan tot het benoemen van kenmerken die 

een sterke indicatie geven dat sprake is van 
agressieve tax planning. Deze algemeen 
geformuleerde kenmerken zijn opgenomen 
in een bijlage. Naast de onmogelijkheid tot 
exacte specificatie, vindt de EC het exact 
definiëren ook onwenselijk. Het hanteren 
van juridisch sluitende definities zou kunnen 
leiden tot het zodanig vormgeven van 
situaties dat geen sprake is van ‘potentieel 
agressieve planning’. Het gebruiken van 
meer algemeen geformuleerde kenmerken 
moet dit voorkomen.

De te verstrekken informatie moet door 
de tussenpersoon binnen een termijn van 
vijf dagen vanaf de dag dat de regeling 
beschikbaar komt van de belastingplichtige 
ter implementatie worden doorgegeven 
aan de Belastingdienst. Hiertoe wordt 
een standaardformulier ontworpen. De 
Belastingdienst moet de informatie eens 
per kwartaal automatisch uitwisselen 
met andere EU-autoriteiten. Dit zal 
gebeuren door de informatie te uploaden 
in een centraal register waar alle fiscale 
autoriteiten toegang toe hebben. Als de 
richtlijn wordt aangenomen, moet de eerste 
batch met gegevens uiterlijk 31 maart 2019 
worden verstrekt. Deze batch omvat dan 
ook gegevens over de periode tussen het 
bereiken van een politiek akkoord over deze 
richtlijn en 31 december 2018. Vooralsnog is 
een dergelijk politiek akkoord niet bereikt.

J.A.M. Korving LL.M. M.A.
088 288 1911
JKorving@deloitte.nl

de verdragen met Japan en de Verenigde 
Staten, heeft Nederland echter ook een 
LoB-bepaling opgenomen. De keuze in 
het MLI voor een PPT lijkt geen gevolgen 
te hebben voor deze LoB-bepalingen, 
ook niet als Japan en de Verenigde 
Staten in het MLI zouden opteren voor 
de uitsluitende toepassing van de PPT. 
Het MLI past immers slechts bestaande 
bepalingen aan of voegt bepalingen toe 
aan bilaterale belastingverdragen, maar 
als het MLI niet expliciet een bepaling uit 
een bestaand bilateraal verdrag schrapt, 
blijft deze gewoon in stand. Dat lijkt dan 
ook het geval voor de LoB-bepalingen 
in de verdragen met Japan en de 
Verenigde Staten.

 • Een vennootschap die tevens activiteiten 
in een ander land uitoefent kan in dat 
andere land belast worden over de 
daar gegenereerde winst wanneer de 
vennootschap in dat land over een 
vaste inrichting beschikt. Door de 
juiste juridische vormgeving kan aan de 
aanwezigheid van een dergelijke vaste 
inrichting of vaste vertegenwoordiger 
worden ontkomen, waardoor het andere 
land geen heffingsrecht toekomt. Om deze 
reden is in het kader van BEPS Actiepunt 
7 de definitie van het begrip vaste 
inrichting aangepast, waardoor daarvan 
eerder sprake is. Nederland heeft deze 
aanpassing onder het MLI geaccepteerd. 
Omdat veel andere landen deze wijziging 
echter niet hebben geaccepteerd, is 
het maar de vraag of de wijziging in veel 
bilaterale verhoudingen tot aanpassing 
zal leiden.

Mandatory disclosure
Ook vanuit EU-perspectief wordt 
verplicht tot het uitwisselen van 
steeds meer informatie. Eerder werd 
de verplichting tot automatische 
uitwisseling van informatie al uitgebreid 
tot fiscale rulings. Nu heeft de Europese 
Commissie (EC) een richtlijnvoorstel 
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Attractiepark
Tot welke hoofdbrekens de 
assimilatiebepaling aanleiding kan geven, 
bewijst een recent arrest van de Hoge 
Raad over de sectorindeling van een 
attractiepark. De inspecteur had deze 
werkgever ingedeeld in sector 54 (culturele 
instellingen), omdat de activiteiten van het 
park nog het meest vergelijkbaar zouden 
zijn met die van een kermisgezelschap. 
Het attractiepark zelf meende dat indeling 
in sector 35 aangewezen was, waaronder 
speeltuinen en speelterreinen vallen. Na 
een lange procedure besliste de Hoge 
Raad uiteindelijk in het voordeel van 
de Belastingdienst. Nog tijdens deze 
procedure heeft de wetgever voor alle 
zekerheid de regelgeving aangepast, zodat 
attractieparken sinds 1 januari 2016 in elk 
geval onder sector 54 ressorteren. 

Payrollbedrijf 
Ook in de uitzendsector wordt nogal eens 
geprocedeerd over de sectorindeling. Zo 
moest de Hoge Raad eind 2016 oordelen 
over een payrollbedrijf dat werknemers in 
dienst nam en vervolgens ter beschikking 
stelde aan hun oude werkgever. In geschil 
was of het payrollbedrijf voor de heffing 
van premies werknemersverzekeringen 
in sector 52 (uitzendbedrijven) moest 
worden ingedeeld, of juist in sector 
45 (zakelijke dienstverlening). De 
rechtsstrijd concentreerde zich op 

de vraag of de door het payrollbedrijf 
gesloten arbeidsovereenkomsten als 
uitzendovereenkomsten kwalificeren. 
Volgens de Hoge Raad is dat inderdaad het 
geval, ook al vervulde het payrollbedrijf 
feitelijk geen allocatiefunctie. De indeling in 
sector 52 was dus terecht. 

Uitzondering geschrapt
Ook op het niveau van de regelgeving is er 
nieuws te melden over de uitzendsector. 
Hoewel uitzendbedrijven in principe 
onder sector 52 vallen, gold tot voor kort 
een uitzondering indien de verrichte 
werkzaamheden op jaarbasis voor meer 
dan 50% van het totale premieplichtige 
loon aan één sector konden worden 
toegerekend. In dat geval werd het 
uitzendbureau in de betreffende vaksector 
ingedeeld, hetgeen doorgaans in een 
lagere sectorpremie resulteerde. Omdat 
uit onderzoek gebleken is dat dergelijke 
uitzendbedrijven (gemiddeld genomen) 
aanzienlijk hogere lasten voor de WW en de 
ZW veroorzaken dan andere bedrijven in de 
desbetreffende sectoren, is echter besloten 
om voornoemde uitzondering met ingang 
van 25 mei 2017 te schrappen. Een reeds 
toegekende indeling in een vaksector wordt 
echter gerespecteerd. Wanneer uiterlijk op 
24 mei 2017 een verzoek is ingediend om 
ingedeeld te worden bij een vaksector, zal 
deze aanvraag bovendien nog volgens de 
oude regeling worden beoordeeld, mits aan 
alle voorwaarden is voldaan.

Voor de heffing van premies 
werknemersverzekeringen is het 
bedrijfsleven ingedeeld in sectoren. 
Deze indeling bepaalt de hoogte van 
de sectorpremie voor de WW. Het idee 
hierachter is dat de ‘vervuiler’ betaalt. 
Hoe groter het werkloosheidsrisico in een 
sector is, hoe hoger de verschuldigde 
sectorpremie. Voor kleine en middelgrote 
werkgevers is de sectorindeling tevens van 
belang voor de hoogte van de verschuldigde 
premie werkhervattingskas. 

Assimilatiebepaling
De sectorindeling geeft regelmatig 
aanleiding tot geschillen tussen 
premieplichtige werkgevers en de 
Belastingdienst. Dit hangt onder andere 
samen met het feit dat de geldende 
sectorindeling niet altijd recht doet aan 
de veelsoortigheid van de activiteiten die 
in het bedrijfsleven plaatsvinden. Indien 
de activiteiten van een werkgever niet 
rechtstreeks worden genoemd in de bijlage 
bij de sectorindeling, moet de zogenoemde 
assimilatiebepaling worden toegepast. 
Dit houdt in dat aansluiting plaatsvindt 
bij de sector waarin werkzaamheden 
worden uitgeoefend die naar hun aard het 
meest vergelijkbaar zijn met die van de 
betreffende werkgever. 

Sectorindeling 
sociale premies
Voor de premies werknemersverzekeringen is de indeling van een bedrijf in een 
bepaalde sector van belang in verband met de hoogte van de premie. Tussen de 
sectoren kunnen forse verschillen bestaan. Reden dus voor alertheid.

Taxtueel  | Sectorindeling sociale premies
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Interessant is nog om te vermelden dat 
Deloitte betrokken is bij verzoeken om 
concernaansluiting van franchisegevers 
en franchisenemers van diverse 
franchiseformules. Naast de discussie of 
sprake is van de vereiste organisatorische 
of economische eenheid, speelt 
daarbij nadrukkelijk de vraag of de 
maatschappelijke functie van het geheel niet 
tot indeling van de betrokkenen in sector 19 
(grootwinkelbedrijf) zou moeten leiden, ook 
al zou de grootste premieplichtige loonsom 
van de gezamenlijke werkgevers in sector 
17 (detailhandel en ambachten) vallen. Naar 
buiten toe treedt een franchiseorganisatie 
immers als eenheid op. Wij houden u op de 
hoogte van de verdere ontwikkelingen.

E.P. Hageman LL.M.
088 288 0249
EdHageman@deloitte.nl

Concernregeling
Een uitzonderingsbepaling die nog wel 
bestaat is de zogenoemde concernregeling. 
Bedrijven en instellingen die in juridisch 
opzicht zelfstandig zijn, maar tot een 
economische of organisatorische eenheid 
behoren, kunnen op verzoek door de 
inspecteur bij dezelfde sector worden 
aangesloten. Aansluiting vindt dan plaats 
bij de sector waaraan het grootste 
bedrag aan premieplichtig loon van de 
gezamenlijke werkgevers kan worden 
toegerekend, tenzij de inspecteur in 
verband met de maatschappelijke functie 
van het geheel anders beslist. De Hoge 
Raad heeft geoordeeld dat de inspecteur 
bij de beoordeling van dit verzoek 
beoordelingsvrijheid heeft.

Taxtueel  | Sectorindeling sociale premies
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Heffing over  
stamrechtuitkeringen
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het voor de 
beoordeling in welk land stamrechtuitkeringen belast 
zijn, van belang is welk land mag heffen over de 
ontslagvergoeding die heeft geleid tot het stamrecht.

Casus
Aan belanghebbende is door zijn 
ex-werkgever een ontslagvergoeding 
toegekend in de vorm van een recht 
op periodieke uitkeringen. Hij is na zijn 
uitzending naar de VS, maar voor zijn 
ontslag in 2010, in Nederland gaan 
wonen. Dit zogenoemde stamrecht is 
ondergebracht in een stamrecht-BV. 
Met de – inmiddels afgeschafte – 
stamrechtvrijstelling wordt de heffing over 
de ontslagvergoeding uitgesteld. Het geschil 
spitst zich toe op de vraag of een door de 
stamrecht-BV aan belanghebbende gedane 
uitkering in Nederland belastbaar is of niet. 
Specifieker is de vraag of de tussenstap 
van het stamrecht van belang is voor de 
vaststelling welk land mag heffen over de 
ontslagvergoeding.

Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelt dat deze tussenstap 
niet relevant is. De uitkering uit de 
stamrecht-BV is niet aan te merken als een 
lijfrente in de zin van het belastingverdrag 
tussen Nederland en de VS, omdat geen 
sprake is van een uitkering tegen een 
“voldoende en volledige tegenprestatie 
in geld of geldswaarde”. In hoofdzaak 
blijft sprake van een recht op periodieke 
uitkeringen dat de (ex-)werknemer in 
het kader van de beëindiging van zijn 
dienstbetrekking heeft verkregen van zijn 
(ex-)werkgever, ergo een ontslagvergoeding. 
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Aanpassing OESO-commentaar
In 2014 is een actualisering 
van het commentaar op het 
standaardbelastingverdrag van de 
OESO gepubliceerd; dit verdrag en het 
commentaar vormen de basis voor vrijwel 
alle in de wereld gesloten verdragen. In het 
commentaar zijn richtlijnen opgenomen 
over de verdeling van het heffingsrecht over 
een ontslagvergoeding, betaald aan een 
werknemer na een internationale loopbaan. 
Voordien gaf het OESO-commentaar 
hierover geen richtlijnen. Volgens het huidige 
OESO-commentaar wordt aangenomen 
dat een ontslagvergoeding in beginsel 
wordt toegerekend aan de werkzaamheden 
die de werknemer in de laatste twaalf 
maanden voorafgaande aan het ontslag 
heeft verricht, tenzij sprake is van bijzondere 
omstandigheden. De voorwaarde dat 
de kosten van de ontslagvergoeding 
worden gedragen door de werkgever in 
de werkstaat is niet opgenomen in het 
OESO-commentaar. Deze richtlijnen uit het 
OESO-commentaar wijken derhalve af van 
de richtlijn van de Hoge Raad uit 2004. De 
staatssecretaris van Financiën heeft in een 
besluit uit 2015 aangegeven het aangepaste 
OESO-commentaar te gaan toepassen bij 
ontslagvergoedingen die zijn genoten vanaf 
medio 2014. 

De Hoge Raad rept met geen woord over 
het in 2014 aangepaste OESO-commentaar, 
wellicht omdat belanghebbende dit 
niet in stelling heeft gebracht. Echter, 
waarschijnlijker is dat de ontslagvergoeding 
een situatie betrof die zich afspeelde voor 
medio 2014. Een interessante vraag is of de 
belanghebbende in deze casus, ondanks 
het feit dat hij de ontslaguitkering genoot 
vóór 15 juli 2014, een beroep kan doen op 
het in 2014 aangepaste OESO-commentaar. 
Het gevolg zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat 
een doorbelasting van de kosten naar de 
werkgever in de VS dan niet relevant zou zijn 
voor de toekenning van het heffingsrecht 
over de ontslagvergoeding aan de VS. 
Met de concrete verwijzingsopdracht van 
de Hoge Raad aan het Gerechtshof, ligt 
het helaas niet voor de hand dat deze 
rechtsvraag in deze procedure wordt 
beantwoord.

Mr. H.J. Noordenbos
088 288 5187
RNoordenbos@deloitte.nl

De richtlijn van de Hoge Raad uit 2004
Voor de verdeling van het heffingsrecht 
over een ontslagvergoeding aan landen 
waar men heeft gewerkt, heeft de Hoge 
Raad in 2004 een richtlijn gegeven. Bekeken 
moet worden of de ontslagvergoeding is 
aan te merken als 1. een vergoeding voor 
immateriële schade; 2. een vergoeding 
voor in concreto verrichte werkzaamheden; 
3. een vergoeding voor gemiste 
arbeidsbeloningen zoals een tantième; of 
4. een voorziening in het levensonderhoud 
tot aan de aanvang van het pensioen 
of tot verbetering van onvoldoende 
pensioenrecht (hierop is het pensioenartikel 
van toepassing). Als hiervan geen sprake is 
(restcategorie), wordt het heffingsrecht over 
de ontslagvergoeding verdeeld naar rato van 
de werkzaamheden gedurende de laatste 
vier jaren en het jaar van ontslag. Voor zover 
de woonstaat aldus niet heffingsbevoegd 
is moet deze een vrijstelling toekennen, op 
voorwaarde dat ten minste eenzelfde deel 
van de kosten van de ontslagvergoeding 
wordt gedragen door de (ex-)werkgever in 
de werkstaat.

Taxtueel  | Sectorindeling sociale premies
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dat de faciliteit voor het Nederlandse 
investeringsklimaat een belangrijke rol 
speelt. Grote aanpassingen zijn dus niet 
wenselijk. Dit najaar moet duidelijker worden 
wat er gaat gebeuren. Hierna geven we kort 
de kernaanbevelingen en conclusies van 
beide rapporten weer.

Onderzoek Economische Zaken
De belangrijkst bevindingen uit het rapport 
van het ministerie van Economische Zaken 
zijn de volgende:
 • Het gemiddeld salaris van degenen op 
wie de 30%-regeling van toepassing is 
bedraagt circa € 90.000 en de gemiddelde 
verblijfsduur is vijf jaar.

 • Vrijwel alle bedrijven die aan de 
voorwaarden voor de regeling voldoen 
passen de faciliteit ook toe.

 • Tax equalization wordt door ongeveer de 
helft van de ondernemingen toegepast.

 • Het overgrote deel van de werknemers 
dat onder de 30%-regeling valt is 
kenniswerker.

 • De 30%-regeling kent geen 
verdringingseffect ten opzichte van 
Nederlandse werknemers.

 • De meeste ondernemingen zijn van 
oordeel dat de regeling doorgaans 
niet leidt tot overcompensatie van de 
daadwerkelijke kosten van uitzending, 
althans niet bij inkomens tot circa € 
100.000. Daarboven is er geen goed zicht 
op. Wel gaf men aan dat bij de beoordeling 
van de mate waarin de kosten door 
de 30%-regeling worden gedekt een 
belangrijke factor is of het gezin al dan niet 
meekomt.

 • Zonder de 30%-regeling zou het aantal 
uitzendingen naar Nederland sterk dalen.

 • Als een ingreep in de regeling zou moeten 
plaatsvinden dan is aftopping van het 
inkomen tot de Balkenende-norm (circa 
€ 180.000) het minst onwenselijk en het 
verhogen van het minimuminkomen tot € 
75.000 het meest onwenselijk. Daarnaast 

kan inkorting van de toepassingsduur van 
de regeling op weinig waardering rekenen.

 • De algemene indruk is dat de 30%-regeling 
voor het vestigingsklimaat en het 
verrichten van activiteiten in Nederland 
een belangrijke rol speelt en dat een 
eventuele ingreep onwenselijk is, dan wel 
zo beperkt mogelijk moet zijn.

Onderzoek Financiën
De resultaten van het onderzoek van het 
ministerie van Financiën is vergelijkbaar met 
bovenstaande conclusie en vaststellingen. 
Wel is dit onderzoek aanzienlijk uitgebreider 
en geeft het veel meer feitelijke informatie 
over de toepassing van de regeling. Er 
zijn dan ook interessante gegevens aan 
te ontlenen. Wat betreft de aanbevelingen 
sluit het aardig aan bij het onderzoek van 
Economische Zaken. Dat zou betekenen 
dat de ingreep in de regeling beperkt lijkt 
te blijven. Meest voor de hand liggende 
aanpassingen zijn een aftopping van de 
salarishoogte zodat de omvang van de 
tegemoetkoming wordt gemaximeerd en 
een beperking van de maximale looptijd. Het 
is nu verder aan regering en parlement om 
een knoop door te hakken.

Prof. dr. P. Kavelaars
088-288 0954
pkavelaars@deloitte.nl

30%-regeling
De 30%-regeling is een fiscale 
tegemoetkoming ten behoeve van naar 
Nederland uitgezonden personeel of 
voor werknemers die door Nederlandse 
bedrijven uit het buitenland worden 
aangetrokken. Omdat deze werknemers 
veelal te maken hebben met extra kosten, 
verstrekt Nederland daarvoor een fiscale 
tegemoetkoming. Belangrijkste voorwaarde 
is wel dat het moet gaan om deskundig 
en schaars personeel. Voor de toetsing 
of sprake is van deskundigheid wordt 
in principe een minimumsalarisnorm 
toegepast. Indien ook aan overige 
voorwaarden wordt voldaan, wordt 
30% van het loon aangemerkt als een 
kostenvergoeding. Dit blijft dus onbelast. 
Enig bewijs dat er ook daadwerkelijk 
sprake is van (extra) kosten is niet aan de 
orde. De faciliteit wordt toegepast zolang 
de werknemer in Nederland werkzaam 
blijft, maar maximaal acht jaar. Overigens 
zien we in de praktijk veelvuldig dat de 
tegemoetkoming feitelijk bij de werkgever 
terechtkomt doordat een nettoloonafspraak 
wordt gemaakt: het nettoloon blijft 
ongewijzigd ten opzichte van de situatie 
voordat in Nederland wordt gewerkt. We 
speken dan wel van ‘tax equalization’. Het 
voordeel voor de werkgever is dan uiteraard 
dat zijn brutoloonkosten dalen. Afgelopen 
jaar heeft de Algemene Rekenkamer een 
rapport gepubliceerd waaruit bleek dat 
de regeling de overheid behoorlijk wat 
gederfde belastingopbrengsten kost (circa 
€ 800 mln. per jaar) en de effectiviteit van 
de faciliteit in twijfel wordt getrokken. De 
staatssecretaris van Financiën heeft daarom 
een onderzoek laten uitvoeren naar de 
toepassing en de werking van de regeling. 
Daarnaast heeft ook de bewindsman van 
Economische Zaken een onderzoek laten 
verrichten. Dat lijkt niet heel efficiënt, maar 
het is niet anders. Beide onderzoeken 
wijzen wel in eenzelfde richting, namelijk 

Onderzoek naar 30%-regeling
Onlangs zijn twee onderzoeken gepubliceerd naar de 30%-regeling. Het 
ligt in de reden aan te nemen dat deze leiden tot enige aanscherping van 
de regeling

Taxtueel  | Onderzoek naar 30%-regeling
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Causaliteitsvraag
Of een vergoeding die een werkgever aan 
een werknemer betaalt loon is voor de Wet 
op de loonbelasting 1964 (en of er derhalve 
loonbelasting over verschuldigd is), is een 
vraag naar het oorzakelijk verband tussen 
de vergoeding en de dienstbetrekking. 
Het is daarbij niet voldoende dat de 
uitoefening van dienstbetrekking op 
zich al het risico met zich brengt dat een 
politieambtenaar bepaalde schade lijdt. 
Anders gezegd, het enkele feit dat een 
werkgever een werknemer in staat stelt 
een bepaald voordeel te behalen, wil nog 
niet zeggen dat dat voordeel loon is in 
de zin van de wet. Deze benadering is te 
ruim. Een voorbeeld uit de rechtspraak is 
een werknemer van een chemiebedrijf die 
onderzocht hoe wasmiddel geproduceerd 
kon worden met minder verbruik van water 
en energie. Hij werd voorgedragen voor een 
onderzoeksprijs en ontving een geldprijs. 
Hoewel zijn dienstbetrekking de werknemer 
in staat stelde om de prijs te behalen, was 
de geldprijs geen vergoeding voor verrichte 
werkzaamheden en daarom ook geen loon.

Aan de andere kant van het spectrum ligt 
de stelling dat een vergoeding alleen loon 
is als de werkgever dat heeft willen betalen 
als een beloning voor verrichte arbeid, ook 
wel aangeduid als de leer van de finaliteit. 
Die leer is te eng omdat bij de werkgever 
een beloningsbedoeling verondersteld 
wordt. Zo’n bedoeling hoeft er niet te zijn. 
Een dwangsom die een werkgever moest 
betalen omdat hij een werknemer niet meer 
wilde laten werken was loon, hoewel elke 
beloningsbedoeling ontbrak.

Zoals wel vaker het geval is, ligt de oplossing 
in het midden. In het zogenoemde 
Smeerkuilarrest uit 1983 heeft de Hoge 
Raad bepaald dat een vergoeding loon 
vormt als die zozeer verband houdt met 
de dienstbetrekking dat de vergoeding als 
daaruit genoten moet worden beschouwd. 
Het ging om een werknemer die in een 
werkkuil in een autogarage bezig was om 
benzine af te tappen. Door een defect 
aan de tl-verlichting in die werkkuil 
ontstond een vonk die tot een explosie 
leidde. De werkgever had nagelaten 
de tl-verlichting tijdig te vervangen. De 
werknemer ontving een vergoeding 
voor de schade die hij had geleden in de 
uitoefening van zijn dienstbetrekking. De 
Hoge Raad overwoog dat vergoedingen 
voor immateriële schade en verlies aan 
arbeidskracht die een werkgever op grond 
van zijn aansprakelijkheid voor een aan 
zijn werknemer overkomen ongeval aan 
de werknemer betaalt, niet zozeer hun 
grond vinden in de dienstbetrekking dat 
zij als daaruit genoten moeten worden 
aangemerkt.

Onlangs heeft de Hoge Raad zich in 
een tweetal zaken uitgelaten over de 
belastbaarheid van schadevergoedingen. In 
beide zaken ging het om politiebeambten 
die tijdens de uitoefening van hun functie 
ernstig letsel hebben opgelopen. De eerste 
zaak betrof een lid van de mobiele eenheid 
die tijdens een tweetal inzetten in de jaren 
’80 van de vorige eeuw gewond is geraakt en 
daaraan blijvend letsel heeft overgehouden, 
waardoor ook zijn loopbaan stagneerde. Hij 
ontving een vergoeding van netto € 15.000 
als immateriële compensatie voor het leed 
dat hij als gevolg van de ongevallen heeft 
ondervonden. De tweede zaak was die van 
een brigadier die in 2009 in de uitoefening 
van zijn functie een dwarslaesie heeft 
opgelopen en blijvend invalide is geraakt. Hij 
ontving een immateriële schadevergoeding 
van ca. € 136.100 netto en de toezegging dat 
hij uit een nog op te richten waarborgfonds 
van de politie een vergoeding van € 100.000 
netto zou ontvangen voor de materiële 
schade die verband hield met zijn invaliditeit. 
Enkele jaren werd hem € 100.000 netto 
betaald door het inmiddels opgerichte 
waarborgfonds. De schadevergoedingen 
waren gebruteerd en vervolgens onder 
inhouding van loonheffing uitbetaald. 
In geschil was of op de immateriële 
schadevergoeding van € 15.000 netto en 
op de materiële schadevergoeding van 
€ 100.000 netto terecht loonheffing was 
ingehouden.

(Im)materiële 
schadevergoeding – belast?

Niet alles dat van een werkgever wordt ontvangen hoeft loon te zijn. Recent 
heeft de Hoge Raad zich in dit verband uitgelaten over de (on)belastbaarheid 
van immateriële schadevergoedingen. 
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Bij de brigadier die een bedrag ontving van 
het waarborgfonds van de politie was ook 
in geschil of het enkele feit dat hij recht had 
op een vergoeding van het waarborgfonds 
al voldoende verband hield met de 
dienstbetrekking. Volgens de Hoge Raad was 
dit niet zo, omdat de toezegging was gedaan 
ongeacht of het waarborgfonds zou worden 
opgericht. De uitkering vloeide daarom niet 
voort uit de rechtspositionele regeling met 
de werkgever en was ook om die reden 
geen loon.

Mr. H. Broker
088-288 1801
hbroker@deloitte.nl

Kwalificatie (im)materiële 
schadevergoedingen
Bij zijn oordeel over de vraag of de 
immateriële schadevergoeding van de 
politieambtenaren loon is, hanteert de 
Hoge Raad de bovenstaande criteria. De 
rode draad in beide arresten is dat de 
vergoeding die de werkgever heeft betaald 
als compensatie voor geleden (im)materiële 
schade en verlies aan arbeidskracht, 
niet zozeer hun grond vinden in de 
dienstbetrekking dat zij als daaruit genoten 
kunnen worden beschouwd.
Van de schadevergoeding die degene 
werkzaam bij de mobiele eenheid kreeg, 
vond het gerechtshof dat de vergoeding 
op zich wel loon was, omdat die zag op 
leed dat de politieman als gevolg van de 
uitvoering van zijn werkzaamheden heeft 
geleden en omdat door zijn verwondingen 
zijn loopbaanontwikkeling sterk stagneerde. 
Dat is volgens het gerechtshof voldoende 
verband met de dienstbetrekking. Omdat 
echter naar maatschappelijke opvattingen 
een dergelijke vergoeding niet als 
beloningsvoordeel wordt ervaren, oordeelde 
het gerechtshof dat de vergoeding onbelast 
was. De Hoge Raad bevestigde de uitspraak 
van het gerechtshof, zij het met een wat 
andere motivering.
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Aftrek hypotheekrente bij 
tariefmaatregel eigen woning
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Bijtelling eigen woning
De tariefmaatregel eigen woning geldt 
niet voor de voordelen uit eigen woning, 
maar ziet enkel op de aftrek die bestaat in 
verband met de (financiering van de) eigen 
woning. Indien geen eigenwoningschuld 
aanwezig, is kan dus geen sprake zijn 
van een bijtelling uit eigen woning. In 
het geval dat echter nog een kleine 
eigenwoningschuld bestaat, kan de bijtelling 
zich wel voordoen. De aftrek uit hoofde van 
het amendement Hillen is namelijk gelijk aan 
het verschil tussen het eigenwoningforfait 
en de aftrekbare kosten uit eigen woning, 
voordat de tariefmaatregel eigen woning 
is toegepast. De bijtelling kan in 2017 
oplopen tot 2% van de aftrekbare rente op 
de eigenwoningschuld. Uiteindelijk kan de 
bijtelling oplopen tot 14% bij de volledige 
afbouw in 2041.

Kamervragen
De Tweede Kamer heeft de staatssecretaris 
van Financiën vragen gesteld over het 
optreden van een bijtelling eigen woning. De 
belangrijkste vraag was of het amendement 
Hillen niet juist probeert te voorkomen dat 
een bijtelling uit eigen woning optreedt 
en daarom ook een eventuele bijtelling 
door de tariefmaatregel eigen woning zou 
moeten neutraliseren.

De staatssecretaris heeft in de 
beantwoording van Kamervragen 
aangegeven dat een bijtelling eigen woning 
een effect kan zijn van de tariefmaatregel 
eigen woning. Dat ligt nou eenmaal besloten 
in de techniek van de wet. Volgens de 
staatssecretaris is er bewust voor gekozen 
om niet het saldo van de belastbare 
inkomsten uit eigen woning tegen een 
lager tarief in aanmerking te nemen, maar 
enkel de aftrek. Naar aanleiding hiervan 
kwam de vraag op of een huiseigenaar 
er niet simpelweg voor kan kiezen om 
de verschuldigde hypotheekrente niet 
(volledig) in aftrek te brengen, om te 
voorkomen dat sprake is van een bijtelling. 
De staatssecretaris heeft aangegeven dat 
naar zijn mening geen keuzevrijheid bestaat 
omtrent het wel of niet aftrekken van de 
rente op de eigenwoningschuld. De aangifte 
inkomstenbelasting dient juist en volledig 
te worden ingevuld en daarmee dient dus 
ook alle rente op de eigenwoningschuld 
verplicht in aftrek te worden gebracht.
Een interessante Kamervraag die werd 
gesteld is of deze verplichting tot aftrek dan 
ook geldt voor andere aftrekposten zoals 
lijfrentes en zorgkosten. De staatssecretaris 
geeft aan dat naar zijn mening dit ook 
geldt voor bijvoorbeeld uitgaven voor 
specifieke zorgkosten. Voor lijfrentepremies 
is dit naar zijn mening een ander verhaal, 
omdat in de wet de aftrekmogelijkheid is 
vormgegeven als een ‘kan-bepaling’ en de 
belastingplichtige daarmee in zekere zin een 
keuze heeft. 

In 2014 is de zogenoemde “tariefmaatregel 
eigen woning” ingevoerd, waardoor het 
maximale inkomstenbelastingtarief 
waartegen hypotheekrenteaftrek 
afgetrokken kan worden (52%) vanaf 
2014 jaarlijks met 0,5% wordt afgebouwd 
naar uiteindelijk maximaal 38% in 
2041. Momenteel kan de rente op een 
eigenwoningschuld aldus nog tegen 
maximaal 50% worden afgetrokken 
in box 1. Voor huiseigenaren wiens 
inkomen wordt belast tegen het hoogste 
inkomstenbelastingtarief (52%) betekent 
dit dat zij in bepaalde gevallen per saldo 
geconfronteerd kunnen worden met een 
bijtelling voor de eigen woning. Hieronder 
gaan we daar op in.

Amendement Hillen
Tot de invoering van de tariefmaatregel 
eigen woning, was een bijtelling voor de 
eigen woning niet mogelijk door de werking 
van het amendement Hillen. Deze had als 
doel aflossing van eigenwoningschulden 
te bevorderen en is vormgegeven als 
een extra aftrek bij geen of een kleine 
eigenwoningschuld. Deze aftrek is 
gelijk aan het positieve saldo van het 
eigenwoningforfait en de aftrekbare 
kosten (rente). Door deze maatregel kan 
het eigenwoningforfait nooit hoger zijn 
dan de aftrekbare kosten in verband met 
de woning. Anders gezegd: wanneer de 
lening is afgelost of nog slechts heel laag is, 
vindt per saldo nooit een bijtelling bij het 
inkomen plaats. 

Zou de eigen woning ook in box 3 kunnen zitten? Soms levert dat namelijk een 
fiscaal voordeel op. De staatssecretaris ziet er niets in.

Taxtueel  | Aftrek hypotheekrente bij tariefmaatregel eigen woning
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Slot
Door de wijze waarop de tariefmaatregel 
eigen woning in de aangifte 
inkomstenbelasting wordt verwerkt, kunnen 
huiseigenaren die belast zijn tegen het 
hoogste inkomstenbelastingtarief en die 
een kleine eigenwoningschuld hebben, 
geconfronteerd worden met een bijtelling 
uit eigen woning. In dergelijke gevallen 
dient dan ook onderzocht te worden of dit 
nadelige effect niet voorkomen kan worden. 

Britta Hamelink
088 288 3409
BHamelink@deloitte.nl

Voorkomen bijtelling
Er zijn verschillende manieren 
om een bijtelling voor de eigen 
woning te voorkomen. Bij een kleine 
eigenwoningschuld kan ervoor gekozen 
worden om deze geheel af te lossen. Het 
amendement Hillen voorkomt in dit geval 
dat er een te belasten inkomen uit eigen 
woning aanwezig is. Aandachtspunt hierbij 
is uiteraard de eventuele boeterente die aan 
de bank is verschuldigd. Wanneer partners 
samen aangifte inkomstenbelasting 
doen en één van de partners niet belast 
is in de hoogste schijf van 52%, is het 
mogelijk om het te belasten inkomen 
uit eigen woning toe te rekenen aan de 
partner die in een lagere schijf belast is. 
Deze partner heeft namelijk (nog) niet 
of minder te maken met de effecten 
van de tariefmaatregel eigen woning.
Daarnaast zou een eigenwoningschuld 
die is ontstaan in 2013 of daarna kunnen 
worden verschoven van box 1 naar 
box 3, zodat geen recht op (verplichte) 
hypotheekrenteaftrek bestaat in box 1. Dit 
zou kunnen worden bewerkstelligd door niet 
aan de aflossingsverplichting te voldoen. 
Uiteraard dient de bank in te stemmen 
met het omzetten naar een aflossingsvrije 
lening. Hierbij moet er wel rekening mee 
worden gehouden dat bij verkoop van de 
woning een grotere eigenwoningreserve 
ontstaat, hetgeen invloed heeft op de 
fiscale behandeling van nieuw aan te 
trekken financiering. 

Taxtueel  | Aftrek hypotheekrente bij tariefmaatregel eigen woning
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van een dienstbetrekking (en daarmee een 
oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/
of het speelveld op een oneerlijke manier 
aantast)”. De Belastingdienst heeft op zijn 
website aangegeven zich bij de handhaving 
nu eerst op de ernstigste gevallen te 
richten. Als voorbeelden worden gegeven 
“situaties waarin sprake is van listigheid, 
valsheid of samenspanning en situaties die 
leiden tot ernstige concurrentievervalsing, 
economische of maatschappelijke 
ontwrichting of waarin het risico aanwezig 
is van uitbuiting”. Niets doen is echter 
geen optie, wil een opdrachtgever de 
kans op een naheffing en boetes tijdens 
de implementatieperiode uitsluiten. 
De hiervoor weergegeven definitie van 
kwaadwillende is namelijk tamelijk ruim. 
Iedere opdrachtgever moet zijn bestand aan 
zzp’ers doorlichten en toetsen aan de vraag 
of er sprake is van een situatie waarvan 
men weet, of had kunnen weten, dat feitelijk 
sprake is van een dienstbetrekking. 

Rapport ‘Onderzoek varianten 
kwalificatie arbeidsrelatie’
Op 1 juni 2017 heeft de minister van 
SZW eveneens het rapport ‘Onderzoek 
varianten kwalificatie arbeidsrelatie’ aan 
de Tweede Kamer aangeboden. Deze 
rapportage is het gevolg van de toezegging 
uit november 2016 van staatssecretaris 
Wiebes om te onderzoeken hoe de invulling 
van de criteria ‘gezagsrelatie’ en ‘vrije 
vervanging’ het beste aangesloten kan 
worden op het huidige maatschappelijke 
beeld van een arbeidsverhouding. In het 
rapport wordt een tiental beleidsopties 
beschreven die de knelpunten van de 
Wet Dba (deels) weg zouden kunnen 
nemen. De opties variëren van het per 

1 juli 2018 overgaan tot handhaving (de 
zogenoemde ‘nuloptie’) en het uitbreiden 
van de fictieve dienstbetrekkingen met de 
groep ondernemers, tot de mogelijkheid 
van ‘opting-out’. Andere opties zijn het 
introduceren van een aantal criteria 
op grond waarvan de dienstbetrekking 
op voorhand wordt uitgesloten en het 
introduceren van een afzonderlijk (van 
het arbeidsrecht afwijkend) fiscaal en 
sociaalrechtelijk toetsingskader voor het 
begrip dienstbetrekking. Deze laatste opties 
liggen dichterbij het doel van de Wet Dba. 
Opvallend is overigens wel dat de werkgroep 
niet echt een concrete invulling heeft 
gegeven aan de initiële onderzoeksvraag: 
kunnen de begrippen ‘gezagsverhouding’ 
en ‘vrije vervanging’ zodanig worden 
herijkt dat ze beter aansluiten bij de 
maatschappelijke beleving? De resultaten 
van dit ambtelijke onderzoek worden 
meegenomen in het formatieproces. Het 
laatste woord over deze wet is daarom nog 
niet gezegd en het is zeker niet uitgesloten 
dat de handhaving wederom zal worden 
uitgesteld. 

Dr. F.W Werger
088-288 2991
fwerger@deloitte.nl

Uitstel en wederom uitstel
De Wet Deregulering beoordeling 
arbeidsrelaties (Wet Dba) is op 1 mei 2016 in 
werking getreden. Als gevolg van die wet is 
de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervallen. 
Opdrachtgevers en opdrachtnemers dienen 
vanaf dat moment per arbeidsrelatie te 
beoordelen of er al dan niet sprake is van 
een (fictieve) dienstbetrekking. Om de 
praktijk de tijd te geven hun werkwijze 
op het gewijzigde wettelijke kader aan te 
passen, gold dat oorspronkelijk tot 1 januari 
2017 niet door de Belastingdienst zou 
worden gehandhaafd (lees: geen naheffing 
en boetes), tenzij sprake was van situaties 
van een evidente kwaadwillende. Met de 
invoering van de Wet Dba kwam duidelijk 
naar voren dat de arbeidswetgeving niet 
meer aansluit bij de huidige praktijk, 
waardoor de nodige weerstand vanuit 
die praktijk ontstond op de Wet Dba. 
Gevolg was dat staatssecretaris Wiebes 
zich genoodzaakt zag keer op keer de 
handhaving verder uit te stellen. Op 1 juni 
2017 maakte hij bekend dat de handhaving 
van de Wet Dba wederom wordt opgeschort 
en nu tot in elk geval 1 juli 2018. Gevolg is 
dat opdrachtgevers en opdrachtnemers 
tot die datum geen naheffingen en boetes 
opgelegd krijgen, mocht blijken dat toch 
sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. 
Deze coulanceregeling geldt alleen niet voor 
kwaadwillenden. 

Kwaadwillenden
Er is sprake van kwaadwillende als een 
opdrachtgever en/of opdrachtnemer 
“opzettelijk een situatie van evidente 
schijnzelfstandigheid laat ontstaan of 
voortbestaan, omdat hij weet – of had 
kunnen weten – dat er feitelijk sprake is 

Modelovereenkomsten: handhaving 
wederom uitgesteld
De modelovereenkomsten voor zzp’ers leveren nog steeds problemen 
op. De handhaving van de wettelijke regeling door de Belastingdienst 
wordt wederom uitgesteld.

Taxtueel  | Modelovereenkomsten: handhaving wederom uitgesteld
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Variant A

Variant A is een zogenoemde 
vermogensaanwasbelasting. Een 
vermogensaanwasbelasting heeft als 
effect dat zowel reguliere voordelen (rente, 
dividend e.d.), als waardemutaties worden 
belast. De aanwas van het vermogen wordt 
bepaald door de waarde op 31 december 
te vergelijken met de waarde op 1 januari. 
Aandachtspunt van deze variant is dat ook 
(nog) niet gerealiseerde resultaten in de 
heffing worden betrokken. Dit kan mogelijk 
leiden tot liquiditeitsproblemen, omdat 
belasting betaald moet worden over een 
vermogenswinst die nog niet is behaald. 
Voor bepaalde vermogensbestanddelen 
(bijvoorbeeld onroerende zaken) blijft het 
forfaitaire rendement wel van toepassing.

Variant B 
De tweede variant betreft een 
vermogenswinstbelasting waarbij de 
reguliere voordelen en waardemutaties 
worden belast. Bij variant B wordt – in 
tegenstelling tot variant A – pas belasting 
geheven wanneer een waardemutatie 
daadwerkelijk gerealiseerd is. Een 
belastingplichtige zal in de regel als gevolg 
van de realisatie beter in staat zijn om de 
verschuldigde belasting te voldoen. Ook bij 
deze variant blijft voor onroerende zaken 
het forfaitaire rendement van toepassing. 

Variant C 

Bij variant C wordt een forfaitair 
rendement toegepast dat afhankelijk is van 
recente ontwikkelingen op de markt. Elk 
vermogensbestanddeel wordt ingedeeld 
in een categorie, bijvoorbeeld banksaldi, 
obligaties, aandelen of onroerende zaken. 
Op basis van de marktontwikkelingen 
wordt een rendement vastgesteld per 
vermogenscategorie. Bij deze variant wordt 
de forfaitaire wijze van belastingheffing 
behouden, maar wordt wel aangeknoopt bij 
realistische rendementen op verschillende 
vermogenssoorten. Het toedelen van de 
vermogensbestanddelen aan categorieën 
kan hierbij een struikelblok vormen. Er 
kunnen fouten worden gemaakt door 
vermogen toe te rekenen aan de verkeerde 
categorie. Dit kan leiden tot misbruik door 
het bewust toerekenen van vermogen aan 
een categorie met een lager rendement. 

Gelet op de onrust die ten aanzien van de 
vermogensrendementsheffing bestaat, 
heeft de staatssecretaris van Financiën 
medio 2017 het Rapport keuzedocument 
box 3 naar de Eerste en Tweede Kamer 
gestuurd. Het document is een aanvulling 
op de rapportage ‘Heffing box 3 op basis 
van werkelijk rendement’, die in september 
2016 aan de Tweede Kamer is aangeboden 
en bevat uitwerkingen van verschillende 
varianten om het vermogen in box 3 op een 
andere wijze te belasten.

Varianten 
In het keuzedocument worden 
vier alternatieven voor de huidige 
heffingsmethodiek in box 3 uitgewerkt. De 
eerste drie varianten trachten aansluiting 
te zoeken bij het daadwerkelijk behaalde 
rendement. Bij de vierde variant wordt de 
forfaitaire heffing in stand gehouden, maar 
wordt op andere wijze tegemoet gekomen 
aan de onrechtvaardigheid die op dit 
moment wordt ervaren. 

In de toekomst werkelijk 
rendement box 3 belast?
De huidige forfaitaire heffing in box 3 wordt door belastingplichtigen als 
onrechtvaardig ervaren, omdat het werkelijke rendement (met name op 
spaartegoeden) de afgelopen jaren veelal lager is dan het fictieve rendement 
dat wordt belast. Tijd dus voor veranderingen. Maar dat duurt nog wel even.
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Uitvoeringsaspecten 
Variant A, B en C brengen meer 
uitvoeringslasten met zich voor de 
belastingplichtige, Belastingdienst en 
financiële instellingen dan het huidige 
systeem. Financiële instellingen en de 
Belastingdienst moeten hun systemen 
aanpassen om de specifieke gegevens 
binnen een korte termijn te kunnen 
aanleveren en verwerken. De realisatie 
van de vooraf ingevulde aangifte wordt 
complexer, waardoor het aantal fouten 
zal toenemen. De mogelijkheden tot 
belastingontwijking en fraude nemen 
hierdoor toe. De uitvoering van de 
Belastingdienst wordt voor deze varianten 
gecompliceerder. Variant D brengt de minste 
uitvoeringslasten en implementatietijd 
met zich, maar deze variant kan door 
het forfaitaire systeem nog steeds als 
onrechtvaardig worden ervaren door 
individuele belastingplichtigen. 

Slot 
Het document kan worden beschouwd als 
een hulpmiddel voor het nieuwe kabinet 
om een keuze te maken voor een nieuwe 
heffingssystematiek voor box 3. Het doel 
van een eventuele wijziging moet in elk 
geval gericht zijn op een meer rechtvaardige 
heffing, die beter aansluit bij het werkelijk 
behaalde rendement. 

Amanda Talsma
088-288 2543
atalsma@deloitte.nl

Variant D 
In variant D blijft de huidige forfaitaire 
vermogensrendementsheffing in stand. 
Het grootste voordeel hiervan is de 
eenvoud voor zowel de belastingplichtige 
als de Belastingdienst. Om te voorkomen 
dat belastingplichtigen belasting moeten 
betalen over een rendement dat er feitelijk 
niet is geweest, worden verschillende 
sub-varianten genoemd als aanvulling 
op het huidige systeem. Zo zou het 
heffingsvrije vermogen verhoogd kunnen 
worden of voor de eerste vermogensschijf 
tot € 100.000 uitsluitend naar het 
spaarrendement kunnen worden gekeken 
in plaats van 67% spaarrendement 
en 33% beleggingsrendement. Ook 
wordt een oplopend tarief, minder 
of meer vermogensschijven en een 
rendementspercentage dat aansluit bij het 
rendement op spaargeld genoemd.

Overig
Verder wordt de mogelijkheid tot aftrek 
van kosten in box 3 besproken. Zo wordt 
onder andere de aftrek van de werkelijke, 
forfaitaire en rentekosten uitgewerkt. Ook 
wordt de mogelijkheid tot verliesverrekening 
besproken. De uiteindelijke vormgeving 
van de kostenaftrek en de mogelijkheid 
tot verliesverrekening is afhankelijk van de 
variant die uiteindelijk wordt gekozen. 
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Toerekening latente 
inkomstenbelastingschuld 
aan schenking
Bij een combinatie van een deels vrijgestelde schenking waarover te zijner tijd 
ook inkomstenbelasting is verschuldigd, moet deze latente belastingschuld 
evenredig worden toegerekend aan het vrijgestelde en aan het belaste deel.
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op het niet-vrijgestelde deel van het 
ondernemingsvermogen. Deze zogenoemde 
evenredigheidsmethode pakt voor de 
belastingplichtige uiteraard financieel 
minder gunstig uit. Omdat door toepassing 
van de voorwaardelijke vrijstelling 
minimaal 83% van de waarde van het 
ondernemingsvermogen is vrijgesteld van 
schenkbelasting, zou de belastinglatentie 
ook voor minstens 83% niet in aftrek kunnen 
worden gebracht.

Schenking ondernemingsvermogen
Over de vraag of de latente fiscale claim 
naar evenredigheid dan wel integraal in 
aftrek komt, heeft de Hoge Raad onlangs 
arrest gewezen. Het betrof een situatie 
waarin een vader in 2012 aandelen 
heeft geschonken aan zijn dochter. De 
aandelen hebben betrekking op een 
vennootschap die een onderneming drijft, 
waardoor op de waarde van de aandelen 
de bedrijfsopvolgingsregeling kan worden 
toegepast. De dochter neemt ook de 
inkomstenbelastingclaim over die vader 
in de toekomst over de meerwaarde 
in de aandelen verschuldigd zou zijn 
geweest. Bij de aanslag schenkbelasting 
laat de inspecteur deze claim alleen in 
aftrek toe voor het deel van de verkrijging 
dat niet is vrijgesteld op grond van de 
bedrijfsopvolgingsregeling. De dochter 
betoogt dat het overnemen van de latente 
belastingschuld een tegenprestatie is 
waarmee voor de berekening van de 
faciliteit geen rekening mag worden 
gehouden en dat deze daarom volledig in 
aftrek komt op de verkrijging. Rechtbank 
Zeeland-West-Brabant oordeelt dat 
de latente inkomstenbelastingschuld 
naar evenredigheid moet worden 
toegerekend aan het vrijgestelde en het 
niet-vrijgestelde gedeelte van de schenking. 
Dat het overnemen van de latente 
belastingschuld een tegenprestatie is, 
leidt er alleen toe dat voor de berekening 
van de bedrijfsopvolgingsregeling geen 

rekening wordt gehouden met die schuld. 
Zodoende volgt de rechtbank het pleidooi 
van de inspecteur. Het argument dat 
de wetssystematiek integrale aftrek lijkt 
te impliceren, vindt geen weerklank. 
Tegen de uitspraak van de rechtbank is 
sprongcassatie aangetekend.

Hoge Raad volgt oordeel rechtbank
De Hoge Raad onderschrijft het oordeel 
van de rechtbank en de argumentatie die 
de rechtbank daarvoor aandraagt. Verder 
maakt de Hoge Raad er geen woorden 
aan vuil. In de betreffende zaak had de 
advocaat-generaal zelfs geen conclusie 
genomen. Dat is opvallend, omdat nogal 
wat valt in te brengen tegen de redenering 
van de rechtbank. In andere gevallen 
wordt de tegenprestatie bij verkrijging 
van ondernemingsvermogen namelijk 
wel volledig in aftrek toegelaten. Kennelijk 
geldt die regel niet voor een latente 
belastingschuld, hoewel er economisch 
gezien geen verschil is tussen de betaling 
van een geldsom aan de schenker of het 
overnemen van een latente belastingschuld 
met een gelijke waarde. Hoewel het 
oordeel van de Hoge Raad niet onredelijk 
oogt, wordt daarmee dus de systematiek 
van de wet doorkruist. Voor de schatkist 
daarentegen is het een welkome 
uitkomst. Inmiddels hadden de meeste 
belastingplichtigen die ter zake van een 
schenking van ondernemingsvermogen 
schenkbelasting waren verschuldigd, 
bezwaar gemaakt tegen de aanslag 
schenkbelasting. Deze bezwaarschriften 
worden nu door de Belastingdienst alle 
afgedaan conform de beslissing van de 
Hoge Raad.

mr. dr. W.R. Kooiman
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Bij de schenking van 
ondernemingsvermogen kan onder 
voorwaarden gebruik worden gemaakt 
van fiscale faciliteiten voor de heffing van 
inkomsten- en schenkbelasting. De faciliteit 
voor de inkomstenbelasting betreft een 
doorschuifregeling. Daardoor hoeft de 
schenker geen inkomstenbelasting te 
betalen over de meerwaarde die in het 
ondernemingsvermogen schuilgaat. De 
begiftigde neemt zijn fiscale positie als 
het ware over en dient in de toekomst 
de betreffende inkomstenbelasting te 
voldoen. Voor de schenkbelasting geldt een 
voorwaardelijke vrijstelling. De vrijstelling 
wordt berekend over de waarde van het 
ondernemingsvermogen. Vervolgens 
komen eventuele schulden en lasten van de 
begiftigde in mindering op zijn verkrijging.

Aftrek latente belastingclaim
Als beide faciliteiten van toepassing zijn, rijst 
de vraag hoe de samenloop verloopt. Door 
toepassing van de doorschuifregeling in de 
inkomstenbelasting neemt de begiftigde een 
toekomstige fiscale verplichting op zich. De 
vraag is dan in hoeverre de begiftigde die 
latente belastingclaim voor de heffing van 
schenkbelasting in mindering mag brengen 
op zijn verkrijging. Uit de rechtspraak van de 
Hoge Raad blijkt dat bij de berekening van 
de voorwaardelijke vrijstelling geen rekening 
wordt gehouden met de belastingclaim. Dat 
zou betekenen dat de latentie vervolgens 
volledig in aftrek kan worden gebracht. Dat 
standpunt werd in de praktijk ook veelal 
verdedigd. Omdat de door te schuiven 
belastingclaim in veel gevallen omvangrijk is, 
zou dat tot een behoorlijke aftrekpost in de 
aangifte schenkbelasting leiden.
De Belastingdienst was echter van mening 
dat deze uitkomst onredelijk is. De 
belastinglatentie heeft immers betrekking 
op ondernemingsvermogen dat voor 
een groot deel is vrijgesteld. Daarom 
achtte men aftrek alleen toegestaan, 
voor zover de latentie betrekking heeft 
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Wat houdt het wetsvoorstel in?
Momenteel gelden de btw-herzieningsregels 
alleen voor roerende en onroerende 
investeringsgoederen waarvan het gebruik 
grofweg vijf, respectievelijk tien jaar moet 
worden gevolgd. Als dit voorstel wordt 
ingevoerd, zullen deze herzieningsregels 
ook gaan gelden voor ‘kostbare diensten’. 
Kostbare diensten zijn volgens het 
wetsvoorstel diensten waarop de 
ondernemer voor de inkomstenbelasting 
of de vennootschapsbelasting (‘IB of 
VpB’) afschrijft of pleegt af te schrijven. 
Aldus zijn kostbare diensten duurzaam 
van aard en worden dergelijke diensten 
voor een langere tijd gebruikt. Te denken 
valt aan software, IT, licentierechten en 
bepaalde investeringen in vastgoed (zoals 
verbouwingen). De aanleiding van het 
uitbreiden van de btw-herzieningsregels 
voor investeringsgoederen naar kostbare 
diensten is naar wij begrijpen tweeledig. 
Enerzijds is het streven om kostbare 
diensten voor de heffing van btw gelijk te 
behandelen met investeringsgoederen, 
waarvoor al een btw-herzieningsregeling 
geldt. Daarnaast wordt met de uitbreiding 
van de bestaande herzieningsregels 
beoogd om ‘fiscale planning’ van kostbare 
diensten zoveel mogelijk te beperken, 
wat nadelig zou zijn voor de schatkist. 
Dergelijke fiscale planning zou bijvoorbeeld 
kunnen bestaan uit het optimaliseren van 
de btw-aftrek van de ingekochte kostbare 
diensten door deze alleen in het jaar van 
ingebruikname voor btw-belaste doeleinden 
te gebruiken, en in de jaren daarna voor 
btw-vrijgestelde doeleinden.

De beoogde inwerkingtreding van het 
voorstel is 1 januari 2018, zonder dat een 
overgangsregeling wordt getroffen.

Internetconsultatie
De staatssecretaris heeft betrokkenen 
de mogelijkheid geboden om te 
reageren op het wetsvoorstel. Met name 
belangenorganisaties en bedrijven 
hebben gereageerd. Zij hebben de nodige 
bezwaren tegen en kritiek op het voorstel. 
In vrijwel alle reacties is het voorstel 
bekritiseerd in die zin dat de administratieve 
lastenverzwaring niet in verhouding staat tot 
het gewenste doel ervan, en dat de huidige, 
veel eenvoudigere herzieningsregels al voor 
de nodige administratieve druk zorgen. Als 
het voorstel in zijn huidige vorm zou worden 
aangenomen dan zou dit ertoe leiden dat in 
beginsel op kostbare diensten vanaf € 450 
(waarvan € 94,50 btw) de btw moet worden 
herzien. Om de administratieve lasten 
niet onevenredig te verzwaren, hebben 
diverse betrokkenen daarom voorgesteld 
om op zijn minst een drempelbedrag 
voor kostbare diensten te introduceren. 
Daarnaast is veel kritiek geuit op het feit 
dat voor de definitie van ‘kostbare diensten’ 
wordt aangesloten bij de begripsbepaling 
in de IB en VpB, omdat dit naar verwachting 
tot veel onduidelijkheid zal leiden. Tot slot 
hebben betrokkenen veel vragen gesteld 
over de mogelijke implicaties van de 
aankondiging dat geen overgangsregeling 
zal worden getroffen.

In mei heeft de staatssecretaris van 
Financiën een voorstel gedaan om de 
bestaande btw-herzieningsregels voor 
investeringsgoederen uit te breiden naar 
zogenoemde ‘kostbare diensten’. Op grond 
van dit wetsvoorstel dient het gebruik van 
kostbare diensten voor de heffing van btw 
voor een aantal jaren gevolgd te worden. 
Wanneer dit gebruik gedurende die jaren 
afwijkt van het gebruik bij aanvang, kan 
dit ertoe leiden dat de oorspronkelijke 
btw-aftrek (deels) gecorrigeerd moet 
worden. Dit kan resulteren in alsnog 
terug te betalen btw, maar biedt ook kans 
op een additionele btw-teruggaaf. Het 
voorstel van de staatssecretaris heeft naar 
verwachting grote impact op de verwerking 
van kostbare diensten in de administratieve 
systemen, aangezien thans de btw-aftrek 
met betrekking tot deze diensten definitief 
is na het eerste jaar van ingebruikneming 
(en dus niet een aantal jaren gevolgd hoeft 
te worden). Hoewel alle belastingplichtigen 
hun administratieve systemen moeten 
afstemmen op de nieuwe regels, zullen met 
name belastingplichtigen met een beperkt 
recht op aftrek van btw door dit voorstel 
worden geraakt, zoals ondernemers 
die opereren in de financiële sector, de 
vastgoedsector en het onderwijs.

Btw-herziening op 
kostbare diensten
Op kostbare diensten moet voortaan voor de btw, net als voor de inkomsten- 
en de vennootschapsbelasting, worden afgeschreven. Daardoor wordt de btw-
druk in de tijd naar voren gehaald.
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Tot slot
Uit het wetsvoorstel blijkt dat niet wordt 
voorzien in een overgangsregeling. Daarmee 
komt de vraag op of – als de regeling per 1 
januari 2018 in werking zou treden – ook 
nog moet worden herzien op kostbare 
diensten die in de periode 2014 tot en met 
2017 in gebruik zijn genomen. Wanneer het 
gaat om diensten die betrekking hebben 
op onroerende zaken, zou het zelfs gaan 
om diensten die in de periode 2009 tot en 
met 2017 in gebruik zijn genomen. Diverse 
partijen, waaronder de beroepsorganisatie 
van belastingadviseurs de NOB, gaan ervan 
uit dat de nieuwe regels alleen gelden voor 
toekomstige gevallen, dat wil zeggen ten 
aanzien van diensten die op of na 1 januari 
2018 aan de belastingplichtige zijn verricht. 
De staatssecretaris is verzocht om dit als 
zodanig te bevestigen. Hoewel betrokkenen 
gedurende de internetconsultatie veel 
kritiek hebben geuit op het wetsvoorstel, 
verwachten wij niet dat de staatssecretaris 
het wetsvoorstel in zal trekken. Wel 
hopen wij dat hij in zijn reactie op de 
internetconsultatie helderheid schept over 
de opgeworpen onduidelijkheden van het 
wetsvoorstel en dit voorstel waar mogelijk 
aanpast, zodat de nieuwe regels beter 
werkbaar worden voor de praktijk. 

M. Mutsaers
088-288 5857
MMutsaers@deloitte.nl

Gevolgen voor de praktijk
Indien de bestaande btw-herzieningsregels 
worden uitgebreid naar kostbare 
diensten heeft dit grote gevolgen voor 
de praktijk aangezien zoals gezegd 
momenteel in de regel niet wordt herzien 
op kostbare diensten. Een aanpassing 
in de administratie is vereist om btw-
herzieningstermijnen op kostbare 
diensten inzichtelijk te maken. Daarnaast 
is momenteel onduidelijk in hoeverre de 
regels in de IB en de Vpb doorwerken 
naar het begrip ‘kostbare diensten’ voor 
de heffing van omzetbelasting. In de 
IB en de VpB wordt bijvoorbeeld wel 
afgeschreven op verbeteringskosten, 
maar niet op onderhoudskosten. Omdat 
het voor de kwalificatie van ‘kostbare 
dienst’ is vereist dat wordt, of zou 
kunnen worden, afgeschreven voor de 
heffing van IB of Vpb, is het onduidelijk 
of verbouwingskosten moeten worden 
gesplitst in twee delen, één toerekenbaar 
aan onderhoud en één aan verbetering, 
waarbij alleen op de verbeteringskosten 
de btw-herzieningsregels van toepassing 
zouden zijn. Wij vragen ons af of het op 
grond van de Europese btw-richtlijn wel 
is toegestaan om aan te sluiten bij de 
begripsbepalingen in de IB en VpB, omdat 
de regels in de directe belastingen ruimer 
lijken te zijn dan de regels in de Europese 
btw-richtlijn. In geval van strijdigheid zou 
de Europese btw-richtlijn prevaleren boven 
het nationale btw-recht. In de reacties op 
de internetconsultatie is de staatssecretaris 
aangemoedigd om een eigen begrip voor 
kostbare diensten te introduceren, dat 
losstaat van de directe belastingen.



Taxtueel  | Section title goes here 

36

Afhandelingen bezwaren 
btw en privégebruik auto
In het vorige nummer van Taxtueel hebben we u bericht over de 
einduitspraken van de Hoge Raad in de proefprocedures over het privégebruik 
van de auto van de zaak. Inmiddels is collectieve uitspraak op de aanhangige 
bezwaarschriften gedaan. Hoe nu verder?

Taxtueel  | Afhandelingen bezwaren btw en privégebruik auto
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 • de aard van de onderneming;
 • de zakelijke doeleinden waarvoor de auto 
binnen die onderneming bruikbaar is;

 • de positie en de werkzaamheden binnen 
de onderneming van degene die de auto 
gebruikt; en

 • hetgeen bekend is omtrent de wijze 
waarop de auto voor privédoeleinden mag 
worden gebruikt of is gebruikt, zoals voor 
woon-werkverkeer.

Wanneer een beroep wordt gedaan 
op statistische gegevens dient volgens 
de Hoge Raad aan de hand van deze 
omstandigheden aannemelijk te worden 
gemaakt dat die statistische gegevens in het 
betreffende geval bruikbaar zijn.

Wijze afhandeling bezwaarschriften
In verband met de procedures hebben veel 
belastingplichtigen voor de jaren 2011 tot en 
met 2016 bezwaar gemaakt tegen hun eigen 
btw-aangiften. De Staatssecretaris heeft 
deze bezwaren aangewezen als massaal 
bezwaar. Dit houdt in dat de inspecteur 
door middel van één collectieve uitspraak 
op bezwaar de bezwaarschriften kan 
afhandelen. Op 1 juni jl. is de collectieve 
uitspraak op bezwaar verschenen in de 
Staatscourant. In de collectieve uitspraak 
op bezwaar verklaart de inspecteur de 
bezwaren ongegrond. Echter, indien in 
het bezwaarschrift (impliciet) aan de 
orde is gesteld dat de forfaitaire regeling 
leidt tot een te hoge btw-heffing over het 
privégebruik, zijn de bezwaren op dit punt 
gegrond. Ondernemers hadden tot 15 juli 
de tijd om gegevens aan te leveren op basis 
waarvan kan worden vastgesteld welk deel 
van de uitgaven voor de auto van de zaak 
is toe te rekenen aan het privégebruik. De 
Belastingdienst heeft hiervoor een formulier 

beschikbaar gesteld op haar website. 
Het invullen van het formulier was 
niet voldoende. De ondernemer 
moest volgens de Belastingdienst een 
volledige onderbouwing geven en 
bewijsstukken indienen. Uit het bericht 
van de Belastingdienst volgt dat het niet 
gemakkelijk is om aannemelijk te maken 
dat het forfait heeft geleid tot een te hoge 
heffing. Indien gebruik wordt gemaakt 
van statistische gegevens, moet per auto 
aannemelijk worden gemaakt waarom de 
statistische gegevens in het geval van de 
ondernemer bruikbaar zijn. 

Vervolg
Momenteel buigt de Belastingdienst zich 
over de door ondernemers aangeleverde 
informatie. Het is ten tijde van het schrijven 
van dit artikel nog niet bekend hoeveel 
ondernemers nadere gegevens hebben 
aangeleverd. De Belastingdienst heeft 
nu tot eind november dit jaar de tijd om 
de bezwaarschriften waarbij nadere 
gegevens zijn aangeleverd af te handelen. 
Indien een belastingplichtige bezwaar bij 
de Belastingdienst heeft aangevuld met 
nadere gegevens ontvangt hij volgens de 
Belastingdienst uiterlijk eind november 2017 
bericht. 

Mr. Dr. M.M.W.D. Merkx
088 288 2611
mmerkx@deloitte.nl

Ondernemers kunnen de btw op 
autokosten gedurende het boekjaar in 
aftrek brengen. Aan het einde van het 
boekjaar moeten zij vervolgens een fictieve 
dienst aangeven wegens privégebruik van 
de auto van de zaak. Deze regeling geldt 
sinds 1 juli 2011. Over deze regeling is een 
viertal proefprocedures gestart. Dit voorjaar 
heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in 
deze proefprocedures. Uit de zaken blijkt 
dat de Nederlandse regeling houdbaar is. 
Indien een belastingplichtige echter niet 
beschikt over een kilometeradministratie, 
bieden de zaken wel mogelijkheden om het 
privégebruik op andere wijze vast te stellen, 
bijvoorbeeld aan de hand van statistische 
gegevens. 

Gebruik statistische gegevens
De Hoge Raad heeft beslist dat Nederland 
gebruik mag maken van een forfaitaire 
regeling. Het feit dat dit in bepaalde 
gevallen leidt tot een hogere btw-heffing 
dan een btw-heffing die overeenkomt met 
het daadwerkelijke privégebruik, betekent 
niet dat in die gevallen helemaal geen 
heffing meer over het privégebruik kan 
plaatsvinden. De btw-heffing moet dan 
louter worden verlaagd tot het bedrag 
dat overeenkomt met het daadwerkelijke 
privégebruik. Indien de belastingplichtige 
niet over een kilometeradministratie 
beschikt, kan volgens de Hoge Raad de mate 
van privégebruik worden vastgesteld op 
basis van een redelijke schatting. Statistische 
gegevens kunnen hierbij als richtsnoer 
worden gebruikt, maar noodzakelijk of 
doorslaggevend zijn dergelijke gegevens 
niet. Omstandigheden die in aanmerking 
moeten worden genomen bij de beoordeling 
of sprake is van een redelijke vaststelling van 
het privégebruik zijn:
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Oordeel Hof van Justitie
De Hoge Raad heeft in deze procedure 
op 29 mei 2015 reeds geoordeeld dat de 
gemeente als btw-ondernemer handelt en 
dat de brede school in zijn geheel voor één 
overeengekomen vergoeding is verkocht 
en geleverd. Destijds oordeelde de Hoge 
Raad ook dat geen sprake is van misbruik 
van recht. Toch heeft de Hoge Raad eind mei 
2015 prejudiciële vragen gesteld aan het Hof 
van Justitie in verband met btw-aftrekrecht 
van de gemeente. De Hoge Raad heeft aan 
het Hof van Justitie de vraag voorgelegd 
of de gemeente ook recht op aftrek van 
voorbelasting heeft voor zover de stichting 
het gebouw om niet ter beschikking stelt 
aan gebruikers. Het betrof hier namelijk 
gebruikers aan wie de gemeente verplicht 
was accommodatie te verstrekken. Het Hof 
van Justitie heeft hierop geantwoord dat 
ook voor dat gedeelte recht op aftrek van 
voorbelasting bestaat, ervan uitgaande dat 
de gemeente de brede school btw-belast 
heeft geleverd aan de stichting.

Conclusie advocaat-generaal
Vervolgens is de conclusie van advocaat-
generaal voor de Hoge Raad gepubliceerd. 
Uit de conclusie blijkt dat de advocaat-
generaal geen economische activiteit 
ziet in de levering van de brede school, 
omdat de gemeente gegeven de specifieke 
omstandigheden niet deelneemt aan een 
markt. De advocaat-generaal adviseert de 
Hoge Raad het beroep van de gemeente 
Woerden ongegrond te verklaren. Zij komt 
tot deze conclusie naar aanleiding van de 
uitspraak van het Hof van Justitie in de 
zaak Gemeente Borsele, waarin is beslist 
dat de gemeente bij het verzorgen van 
leerlingenvervoer niet was aan te merken als 
btw-ondernemer. 

Uitspraak Hoge Raad
In de opvallend korte uitspraak beslist de 

Hoge Raad, in afwijking van de conclusie 
van de advocaat-generaal, dat de gemeente 
Woerden als btw-ondernemer handelt bij 
de levering van de brede school. In het 
verlengde van de beslissing van het Hof 
van Justitie oordeelt de Hoge Raad dat de 
gemeente Woerden volledig recht op aftrek 
heeft van de btw op (bouw)kosten van de 
brede school en niet slechts op gedeeltelijke 
aftrek naar evenredigheid van de gedeelten 
van de gebouwen die de koper voor verhuur 
tegen een vergoeding gebruikt. Het beroep 
wordt gegrond verklaard. De Hoge Raad 
ziet in de zaak Gemeente Borsele geen 
aanleiding anders te beslissen. Mogelijk 
heeft dat ermee te maken dat de Hoge Raad 
in eerdere aanleg (vóór het verschijnen 
van het arrest Gemeente Borsele) reeds 
oordeelde dat de gemeente Woerden in 
casu als btw-ondernemer moet worden 
aangemerkt. 

Belang voor de praktijk
Uit deze uitspraak van de Hoge Raad volgt 
dat de invloed van het arrest Gemeente 
Borsele wellicht minder groot is dan door 
velen werd aangenomen. Desondanks 
moet er rekening mee worden gehouden 
dat de Belastingdienst schoolstructuren 
blijft bestrijden. Zoals bekend zijn er ook 
(recente) gevallen waarin de Hoge Raad in 
het voordeel van de Belastingdienst heeft 
beslist. Gemeenten dienen van geval tot 
geval te bekijken welke fiscale mogelijkheden 
er zijn bij nieuwbouw en hierover in een 
vroegtijdig stadium, in alle transparantie, het 
overleg aan te gaan met de Belastingdienst.

Mr. drs. J. Gruson
088 288 7720
jgruson@deloitte.nl

Feiten 
In deze zaak heeft de gemeente 
Woerden twee (school)gebouwen laten 
bouwen en deze voor een fractie van de 
voortbrengingskosten (een bedrag dat 
ongeveer overeenkomt met 10 % van 
de kostprijs) geleverd aan een stichting. 
In de gebouwen zijn zowel een school 
gehuisvest als andere organisaties, zoals 
zorginstellingen, een kinderopvangcentrum, 
een bibliotheek en sportaccommodaties. 
Het betreft een zogenoemde brede 
school. De stichting heeft een gedeelte 
van de betrokken gebouwen om niet in 
gebruik gegeven aan drie instellingen voor 
bijzonder basisonderwijs en een deel tegen 
vergoeding verhuurd, deels belast met 
btw. Tussen de gemeente en de stichting is 
afgesproken dat de stichting de koopsom 
schuldig blijft en dat de schuld wordt 
omgezet in een rentedragende lening. De 
stichting lost de lening af met het bedrag 
aan terug te vorderen btw die bij de levering 
van de gebouwen door de gemeente 
aan de stichting in rekening is gebracht. 
Dit betreft de in rekening gebrachte btw 
voor zover deze toerekenbaar is aan de 
btw-belaste verhuur door de stichting 
aan de gebruikers van de gebouwen. De 
gemeente is van mening dat de btw op de 
bouwkosten volledig aftrekbaar is, ondanks 
dat de gebouwen onder de kostprijs aan de 
stichting zijn geleverd. Ook in die situatie is 
er volgens de gemeente namelijk sprake van 
een btw-belaste levering. De Belastingdienst 
deelt deze mening niet. De Belastingdienst 
stelt zich onder andere op het standpunt 
dat geen sprake is van een levering voor de 
btw. Daarvan uitgaande heeft de gemeente 
Woerden ten onrechte btw in aftrek 
gebracht.

Gemeente mag btw voor bouw 
van een school geheel aftrekken
De Hoge Raad heeft onlangs einduitspraak gedaan in de procedure van de 
gemeente Woerden inzake het recht op aftrek van btw bij de bouw van een 
school. De gemeente krijgt gelijk.

Taxtueel  | Gemeente mag btw voor bouw van een school geheel aftrekken
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Als uitgangspunt hanteert de Hoge Raad 
een redelijke termijn van twee jaar voor 
de bezwaar- en beroepsfase, te rekenen 
vanaf het tijdstip waarop het bezwaarschrift 
wordt ingediend. Voor de behandeling van 
het hoger beroep en het cassatieberoep 
staat eveneens een redelijke termijn van 
twee jaar. Uiteindelijk is de procederende 
belastingplichtige dan nog altijd zes jaar 
verder, ervan uitgaande dat de Hoge 
Raad de zaak zelf afdoet. Wanneer de 
zaak wordt verwezen naar een ander 
gerechtshof, komt daar nog eens een 
jaar bij. Daarnaast kunnen er bijzondere 
omstandigheden zijn die verlenging van 
voornoemde termijnen rechtvaardigen, 
zoals de ingewikkeldheid van een zaak, de 
noodzaak om prejudiciële vragen voor te 
leggen aan het Europese Hof van Justitie en 
de invloed van de belastingplichtige op de 
duur van het proces. Wanneer de rechter 
van oordeel is dat de redelijke termijn in 
een procedure is overschreden, kent hij 
de belastingplichtige als uitgangspunt een 
immateriële schadevergoeding toe van 
€ 500 per halfjaar waarmee de termijn is 
overschreden, waarbij de overschrijding 
naar boven wordt afgerond. Recentelijk 
deed zich de vraag voor of deze regeling 
ook geldt wanneer een belastingplichtige op 
basis van ‘no cure no pay’ wordt bijgestaan 
door een adviseur.

No cure no pay
Een belastingplichtige heeft bezwaar en 
beroep aangetekend tegen een WOZ-
beschikking en de daarmee samenhangende 
aanslag onroerendezaakbelasting. Hij 
is tijdens de procedure bijgestaan door 
een rechtsbijstandverlener die werkt op 
‘no cure no pay’-basis. Onderdeel van de 
afspraak met de belastingplichtige is dat 
een eventuele schadevergoeding wegens 
overschrijding van de redelijke termijn 
rechtstreeks aan de rechtsbijstandverlener 
wordt uitbetaald.

In hoger beroep was alleen nog in 
geschil of recht bestaat op een dergelijke 
schadevergoeding. Hof Den Haag heeft 
vastgesteld dat de redelijke termijn 
(afgerond) met één jaar is overschreden 
en heeft, met inachtneming van de 
door de Hoge Raad geformuleerde 
uitgangspunten, zowel de Staat als de 
heffingsambtenaar van de gemeente 
Rotterdam veroordeeld tot het betalen 
van een immateriële schadevergoeding 
van € 500. Desondanks gaat het College 
van B&W in cassatie. Het College lijkt 
vooral moeite te hebben met de ‘no cure 
no pay’-afspraak tussen belanghebbende 
en diens rechtsbijstandverlener, waarbij 
aan laatstgenoemde ook nog eens 
volmacht is verleend om een vergoeding 
wegens immateriële schade en/of 
een proceskostenvergoeding namens 
belanghebbende in ontvangst te nemen. 
Hoewel enig begrip valt op te brengen 
voor de frustraties van het College over de 
werkwijze van de rechtsbijstandverlener, 
kan de verwerping van het ingestelde 
cassatieberoep moeilijk als een verrassing 
worden betiteld. Onder verwijzing naar zijn 
eerdere jurisprudentie, oordeelt de Hoge 
Raad achtereenvolgens dat:
 • dat het ontstaan spanning en frustratie 
als gevolg van het uitblijven van een 
beslissing, behoudens bijzondere 
omstandigheden, wordt verondersteld;

 • dat aan toekenning van een immateriële 
schadevergoeding niet in de weg staat dat 
rechtsbijstand wordt verleend op basis 
van ‘no cure no pay’;

 • dat aan toekenning van een immateriële 
schadevergoeding evenmin in de weg 
staat dat belanghebbende instemt met 
uitbetaling van de vergoeding aan de 
rechtsbijstandverlener. 

Zoals Advocaat-Generaal IJzerman in zijn 
conclusie bij deze zaak terecht opmerkte, 
doet een ‘no cure no pay’-afspraak niet 
af aan het feit dat een belastingplichtige 
spanning en frustratie kan ondervinden met 
betrekking tot de uitkomst van een fiscaal 
geschil. De aanwending van de vergoeding 
doet immers niet af aan het feit dat de 
heffingsambtenaar en de bestuursrechter 
te laat hebben beslist. In deze zaak is ook 
geen sprake van een zeer gering financieel 
belang (kleiner dan € 15) dat aan toekenning 
van een immateriële schadevergoeding in de 
weg zou kunnen staan. 

Conclusie
Samenvattend lijkt de visie van de Hoge 
Raad dus te zijn dat afspraken tussen de 
belastingplichtige en diens gemachtigde 
over de wijze waarop en de financiële 
voorwaarden waaronder rechtsbijstand 
wordt verleend, niet van invloed mogen 
zijn op de (hoogte van de) toe te kennen 
vergoeding voor immateriële schade en 
proceskosten. Naar mijn mening houdt 
de Hoge Raad terecht vast aan deze lijn. 
Anders zou de vreemde situatie ontstaan 
dat wel recht op een schadevergoeding 
bestaat indien deze eerst door een 
belastingplichtige wordt ontvangen en 
vervolgens wordt aangewend om de 
rechtsbijstandverlener te betalen, maar 
niet wanneer de vergoeding direct op de 
rekening van de rechtsbijstandverlener 
wordt gestort als betaling voor diens 
werkzaamheden. 

E.P. Hageman LL.M.
088 288 0249
EdHageman@deloitte.nl

Uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) vloeit voort 
dat iemand tegen wie strafvervolging is ingesteld binnen een redelijke termijn 
dient te worden berecht door een onpartijdige rechter. Dit uitgangspunt is 
door de Hoge Raad ook in belastingzaken omarmd als onderdeel van het 
rechtszekerheidsbeginsel, ook in ‘no cure no pay’-gevallen.
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scholingsuitgaven geen sprake is van 
leeftijdsdiscriminatie. Voor de leeftijdsgrens 
bestaat volgens deze instanties een 
objectieve en redelijke rechtvaardiging. De 
Hoge Raad heeft vervolgens prejudiciële 
vragen gesteld aan het Hof van Justitie 
inzake de leeftijdsbeperking. 

Hof van Justitie
Het Hof van Justitie heeft geantwoord dat 
door het leeftijdsonderscheid mogelijk 
sprake kan zijn van strijd met internationale 
verdragen. Allereerst dient te worden 
nagegaan of de regeling beoogt de 
toegang van jongeren tot een opleiding te 
bevorderen. Dit onderscheid wordt geduld 
voor zover die regeling objectief en redelijk 
wordt gerechtvaardigd door een legitiem 
doel op het gebied van werkgelegenheids- 
en arbeidsmarktbeleid, alsmede de 
middelen voor het bereiken van dat doel 
passend en noodzakelijk zijn. Het was aldus 
aan de Hoge Raad om te beoordelen of 
voor de Nederlandse regeling aan deze 
voorwaarden is voldaan. 

Positie arbeidsmarkt
De Hoge Raad overweegt dat de regeling 
ten doel heeft om de toegang van jongeren 
tot een opleiding te bevorderen. Het 
streven om de positie van jongeren op de 
arbeidsmarkt te versterken om deelname 
aan het arbeidsproces te bevorderen en de 
bescherming te verbeteren, is door het Hof 
van Justitie als rechtvaardiging genoemd. 
Voor de Nederlandse regeling voor 
scholingsuitgaven kan worden aangenomen 
dat zij deze doeleinden nastreeft, aldus de 
Hoge Raad. De belastingregeling maakt het 
volgen van een opleiding aantrekkelijker 

voor belastingplichtigen die nog geen dertig 
jaar zijn, waarbij de wetgever er kennelijk 
van uit is gegaan dat scholing over het 
algemeen een betere startpositie geeft 
op de arbeidsmarkt. Volgens de Hoge 
Raad is derhalve sprake van een geschikte 
regeling om het nagestreefde doel te 
bereiken. Ook kan niet gesteld worden 
dat deze verder gaat dan nodig is om de 
positie van jongeren in het arbeidsproces 
te versterken met het doel hun toetreden 
tot dit proces te bevorderen. Hierbij moet in 
aanmerking worden genomen dat personen 
van boven de dertig over het algemeen al 
meer gelegenheid hebben gehad om een 
opleiding te volgen en een beroepsactiviteit 
uit te oefenen. Zij zullen derhalve doorgaans 
in een betere positie verkeren dan 
schoolverlaters. 

Slotsom
De slotsom uit het voorgaande is dat het 
beroep op het discriminatieverbod faalt. 
Voor belanghebbende geldt derhalve de 
maximumaftrek voor scholingsuitgaven. 

L.C. van Hulten MSc
088 288 1361
lvanhulten@deloitte.nl

Scholingsuitgaven zijn uitgaven die zijn 
gedaan voor het volgen van een opleiding 
of studie met het oog op het verwerven 
van inkomen uit werk en woning. Dergelijke 
uitgaven mogen onder omstandigheden 
als persoonsgebonden aftrekpost in 
aftrek worden genomen. De uitgaven zijn 
aftrekbaar voor zover ze een drempel 
van € 250 te boven gaan. Tevens geldt 
een maximumaftrek van € 15.000. In de 
zogeheten standaardstudieperiode is 
het maximum niet van toepassing. De 
standaardstudieperiode is een periode 
van maximaal vijf kalenderjaren. Hierin 
besteedt een belastingplichtige het grootste 
deel van de tijd aan een opleiding met een 
studielast van een zodanige omvang dat 
een volledige baan naast de opleiding niet 
mogelijk is. De standaardstudieperiode mag 
een belastingplichtige zelf aangeven, mits de 
belastingplichtige de leeftijd van dertig jaar 
nog niet bereikt heeft. 

Verkeersvlieger
Belanghebbende in de onderhavige situatie 
is op zijn tweeëndertigste begonnen 
met de opleiding tot verkeersvlieger. 
Hiertoe heeft hij in het tweede jaar van 
zijn studie een bedrag van ongeveer € 
44.000 als persoonsgebonden aftrek 
aan scholingsuitgaven opgevoerd in zijn 
aangifte inkomstenbelasting. Volgens de 
inspecteur waren de scholingsuitgaven 
slechts tot het maximum van € 15.000 
aftrekbaar, aangezien de verkeersvlieger 
ouder is dan dertig jaar. Belanghebbende 
betoogt dat dit onderscheid in leeftijd 
in strijd is met internationale verdragen. 
Zowel de Rechtbank als het Hof oordelen 
dat bij het bepalen van de aftrekbare 

Geen verboden leeftijdsbeperking 
scholingsuitgaven
In een recente uitspraak oordeelt de Hoge Raad dat het feit dat de 
tijdelijke ontheffing van de maximumaftrek voor scholingsuitgaven aan een 
leeftijdsbeperking is gebonden, niet in strijd is met internationale verdragen.
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Finance Learning
Verdieping in vaktechnische 
onderwerpen 
Deloitte Academy organiseert cursussen en 
masterclasses op het gebied van finance, 
waarbij u meteen kan voldoen aan uw  
PE-verplichting. 

De cursussen zijn kort en praktisch, waarbij 
netwerken met collega professionals 
gestimuleerd wordt.

Onze docenten zijn alle professionals 
bij Deloitte en zijn werkzaam in alle 
branches. Zij geven les vanuit hun eigen 
praktijkervaring, waardoor zij de theorie 
met herkenbare voorbeelden uiteen 
kunnen zetten. 

Ons aanbod is zeer praktijkgericht en 
volgt de actualiteit per marktsegment. Zie 
hiernaast het actuele cursusaanbod voor 
dit najaar.

 • Data visualisatie – 25 september 2017 (7 PE)
 • Taxation in Central Europe – 3-4 oktober 2017 (11 PE)
 • Future of finance – 4-5 oktober 2017 (13 PE)
 • Masterclass Fusie en Overnames – 12 oktober 2017 (4 PE)
 • Masterclass Design Thinking – 31 oktober 2017 (7 PE)
 • 2-daagse Tax Accounting – 7-8 november 2017 (14 PE)
 • BTW in de praktijk – 14-15 november 2017 (14 PE)
 • Masterclass Fiscale Actualiteiten – 20 november 2017 (8 PE)
 • IFRS Essentials Course – 22-23 november 2017 (14 PE)

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