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Voorwoord

Een nieuw kabinet en daarmee een 
nieuwe fiscale wind? We moeten het 
afwachten, maar feit is wel dat het 

kabinet meer aan fiscale plannen heeft 
gepresenteerd dan de meesten verwacht 
zullen hebben. Dat is op zich een goede 
zaak want er mag wel wat gebeuren. De 
afgelopen jaren tekenen zich door een 
zekere stilstand in fiscale wetgeving. Dat is 
overigens lang niet altijd een bezwaar – het 
veelvuldig aanpassen van belastingen is 
voor belastingplichtigen zeker niet steeds  
een genoegen – maar op een aantal 
terreinen is aanpassing zeker al geruime 
tijd noodzakelijk. Het ziet er naar uit dat dit 
voor een deel ook gaat gebeuren. Overigens, 
zonder dat we te maken krijgen met een 
grote belastinghervorming. Ook dat is 
een goede zaak. Een belastingherziening 
of, slechter nog, het instellen van een 
commissie voor belastingherziening is niet 
nodig en niet wenselijk. Er liggen meer 
dan genoeg suggesties die de afgelopen 
jaren zijn gedaan, met name door de 
commissie Van Weeghel en de commissie 
Van Dijkhuizen. Daarnaast is er nog een 

belangrijk hervormingsadvies van een 
breed samengestelde ambtenarengroep. 
Kortom, suggesties en ideeën te over 
waar het kabinet prima mee uit de voeten 
moet kunnen. 

In de plannen is ook wel het een en ander 
herkenbaar uit die adviezen. Meest in het 
oog springend is de sociale vlaktax: die lijkt 
als twee druppels water op het voorstel van 
de Commissie Van Dijkhuizen. Het voorstel 
is zelfs iets gunstiger doordat het hoge tarief 
bij een iets hoger inkomen aanvangt dan 
de commissie had gesuggereerd. Oorzaak: 
het kabinet pompt er € 5 mld. extra in en de 
commissie mocht geen extra geld uitgeven. 
Zo gaat dat. Overigens is een vlaktax aardig, 
maar anders dan wel wordt gedacht, wordt 
het systeem daardoor niet eenvoudiger. 
Daarvoor moet aan hele andere regels 
gesleuteld worden, bijvoorbeeld aan 
allerlei aftrekposten.

Het regeerakkoord blinkt op een enkel 
punt ook uit in onverwachte maatregelen, 
zoals de vrijwel volledige afschaffing van de 
dividendbelasting enerzijds en de invoering 
van een beperkte bronbelasting op rente 
en royalties anderzijds. Dat zijn bepaald 
geen voorstellen die men zag aankomen. 
Ze zijn echter wel redelijk evenwichtig. De 
invoering van de bronbelasting op rente 
en royalties is vooral gericht op situaties 
waarbij door voor de wetgever onbedoelde 
internationale constructies de belastingdruk 
op dergelijke inkomsten laag wordt 
gehouden. De OESO en de EU dringen daar 
internationaal al langer op aan. Het min of 
meer afschaffen van de dividendbelasting 
stimuleert investeringen gefinancierd met 
eigen vermogen in Nederland. Doordat de 
dividendbelasting wel gehandhaafd blijft 
voor het tegengaan van constructies – net 

als de rente- en de royaltybelasting – sluit 
de heffing op dat punt aan bij de belasting 
op rente en royalties. Met dit pakket wordt 
bovendien bereikt dat financiering met eigen 
vermogen relatief gunstier wordt dan de 
financiering met vreemd vermogen. In die 
zin is het een verdere ondersteuning van het 
Europees beleid en ook dat van Nederland 
zelf om financiering met vreemd vermogen 
– schulden – verder te beperken. Dit laatste 
gebeurt overigens toch al op grond van 
het EU-recht: in 2019 moet een algemene 
renteaftrekbeperking worden ingevoerd – 
de zogenoemde earningsstrippingregel – die 
het bedrijfsleven bij benadering € 1,4 mld. 
per jaar aan extra lasten oplevert. Daaruit 
valt dan maar weer af te leiden dat het niet 
allemaal even mooi is wat er op ons afkomt. 
Maar goed; eerst maar eens zien hoe het 
straks allemaal vorm gaat krijgen.

Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl
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Regeerakkoord 
en fiscaliteit
Het regeerakkoord bevat ook op fiscaal terrein een 
betrekkelijk groot aantal voornemens, hetgeen 
bepaald geen vanzelfsprekendheid was. Er zit een 
aantal verrassende elementen in. In deze bijdrage 
worden enkele onderdelen uitgelicht.

Het lag niet in de verwachting dat 
een grote belastingherziening door 
het nieuwe kabinet zou worden 

aangekondigd, eenvoudigweg omdat er te 
veel andere projecten liggen, zoals de (re)
organisatie van de Belastingdienst en de 
implementatie van allerlei internationale en 
Europese regels. Deze implementatie van 
nieuwe regels legt zowel een groot beslag op 
de wetgevingscapaciteit van het ministerie 
van Financiën, als op de capaciteit van de 
Belastingdienst waar het de uitvoering 
van al die regelgeving betreft. Dat gezegd 
hebbende, is het wel een feit dat het 
kabinet behoorlijk wat maatregelen treft die 
belangrijk en ook ingrijpend zijn voor een 
groot aantal belastingplichtigen, zowel voor 
particulieren als voor bedrijven. Het lijken 
in algemene zin maatregelen die positief 
moeten worden gewaardeerd. 

Particulieren
Wat betreft particulieren is de versnelde 
afbouw van de hypotheekrente een 
belangrijk punt. In principe is dit een goede 
zaak. De hypotheekrenteaftrek is ooit een 
goed instrument geweest in het kader 
van de woningmarkt, maar die rol vervult 
deze maatregel eigenlijk niet meer. Gelet 
op de goed lopende economie en de lage 
rente is beperking van de renteaftrek 
nu betrekkelijk eenvoudig realiseerbaar. 
Bovendien is de huidige, zeer trage afbouw 
voor degenen met een inkomen in de vierde 
tariefschijf (52%) van 0,5% per jaar, die 28 
jaar zou duren, natuurlijk zeer ongewenst. 
De versnelling naar een afbouw van 3% 
per jaar is een belangrijke verbetering. Het 
nieuwe kabinet heeft overigens op dit punt 
niet durven doorpakken. De eigen woning 
wordt immers niet overgeheveld naar box 3, 
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een maatregel waar – behalve de politiek 
– vrijwel iedereen wel achter staat. Dat 
moet dus het volgende kabinet – uitgaande 
van een houdbaarheid van deze nieuwe 
regering van vier jaar – effectueren. De eigen 
woningbezitters krijgen enige compensatie 
door het lagere eigenwoningforfait (van 
0,75% naar 0,6% van de WOZ-waarde) 
maar het zal ieder duidelijk zijn dat het 
effect hiervan van geval tot geval sterk 
kan verschillen. Voor degenen die nu geen 
of heel weinig hypotheekrente betalen 
ontstaat een groter nadeel: zij hebben nu 
niet te maken met het forfait maar straks 
wel: daaraan is de voorgenomen afschaffing 
van de Hillenregeling debet. Volgens het 
gepubliceerde regeerakkoord staat daar 
een afbouwperiode van 20 jaar voor maar 
deze is op het laatste moment verlengd tot 
30 jaar. Dat is wel erg langzaam. De periode 
had juist beter verkort kunnen worden tot 
10 jaar. Maar die wijsheid zal nog wel komen, 
net als de alsnog gerealiseerde aanpassing 
van het afbouwpercentage van 0,5% naar 
3% (zie hiervoor).

De toekomst van box 3 blijft nog wat 
duister. Concreet wordt wel dat de vrije 
voet met € 5000 stijgt (maximaal voordeel 
per persoon € 81 per jaar!) en dat het 
spaardeel op een meer actuele rentevoet 
wordt gebaseerd, maar de echte toekomst 
van box 3 blijft vaag. Dat is opmerkelijk 
omdat er al twee notities liggen over de 
toekomst van box 3 met daarin diverse 
scenario’s. Verwacht had dus mogen 
worden dat het nieuwe kabinet daarin een 
duidelijke keuze zou maken. Misschien 
is dat ook wel zo want de passage die 
op dit punt in het regeerakkoord is 
opgenomen lijkt te wijzen op een aangepast 
forfaitair systeem dat wordt gericht op 
de concrete vermogensbestanddelen van 
een belastingplichtige en het daaraan 
gekoppelde rendement. Dat zou jammer 
zijn: een vermogenswinstbelasting is in elk 
geval in principieel opzicht het meest fraaie 

systeem, maar de (oude) regering had daar 
duidelijk overwegende bezwaren tegen: dat 
zou nauwelijks uitvoerbaar zijn.
Een voorstel waar stellig veel bezwaar tegen 
bestaat betreft de verhoging van het lage 
btw-tarief van 6% naar 9%. De effecten 
daarvan plegen echter vaak negatiever 
ingeschat te worden dan feitelijk het geval is. 
Bedacht moet ook worden dat tegelijkertijd 
het loon- en inkomstenbelastingtarief 
wordt verlaagd en dat dus een hoger 
netto inkomen ontstaat. Economisch is 
deze uitruil aantrekkelijk, omdat indirecte 
belastingen minder verstorend zijn dan 
(directe) belastingen op arbeid. Overigens 
past een btw-verhoging ook in de Europese 
tendens, evenals het verder verkleinen van 
het verschil tussen het hoge en het lage 
btw tarief.

En dan de (sociale) vlaktax: er is lang om 
geroepen maar nu is het dan toch zover. Het 
voorstel sluit wat betreft de twee tarieven 
naadloos aan bij het in 2013 gepubliceerde 
rapport van de Commissie Van Dijkhuizen, 
waarin een vrijwel identieke sociale vlaktax 
werd voorgesteld. Alleen het omslagpunt 
tussen de eerste en de tweede tariefschijf 
lag daar substantieel lager (€ 62.500) dan 
in het regeerakkoord (€ 68.600). Oorzaak 
daarvan is stellig dat in het reggeerakkoord 
€ 5 mld. lastenverlichting beschikbaar is 
en de Commissie Van Dijkhuizen geen 
geld mocht uitdelen. De vraag is wel of 
je nu heel veel wint met een dergelijke 
vlaktax: tot vereenvoudiging als zodanig 
leidt het niet en het scheelt de facto 
maar een tariefschijf ten opzichte van 
het huidige tarief. Met de invoering van 
de sociale vlaktax wordt wel tevens een 
ander belangrijk punt geëffectueerd: 
niet alleen de hypotheekrente kan in de 
toekomst slechts worden geëffectueerd 
tegen de eerste tariefschijf, dat geldt ook 
voor alle (overige) aftrekposten, inclusief 
de zelfstandigenaftrek.

Bedrijfsleven
Ten aanzien van het bedrijfsleven 
valt de verlaging van het tarief in de 
vennootschapsbelasting vooral op. Dat 
is enigszins verrassend, zeker gelet op 
de omvang van de verlaging van de 
beide tarieven (25%, resp. 20%), te weten 
met 4%-punt. Wat betreft het tarief zelf 
ontstaat daarmee natuurlijk internationaal 
wel een mooi beeld, bijvoorbeeld ook 
in samenhang met de Brexit, waarbij 
Britse bedrijven in de EU gaan rondkijken. 
Bedacht moet echter wel worden dat 
een dergelijke tariefsverlaging voor het 
grootste deel wordt gefinancierd door een 
grondslagverbreding, zoals de beperking 
van de verliesverrekening, de beperking van 
de afschrijving op onroerend goed in eigen 
gebruik en de substantiële verhoging van 
de milieu- en energiebelasting. Daardoor 
daalt de belastingdruk zelf nauwelijks. In 
het begeleidende CPB-rapport wordt zelfs 
aangegeven dat de belastingdruk bij het 
bedrijfsleven per saldo met € 0,1 mld. stijgt. 
Daarbij neemt men echter de verhoging van 
het lage btw-tarief mee. Dat lijkt niet terecht 
want de btw drukt op de consument en niet 
op de ondernemer.

Een direct gevolg van de verlaging van 
met name het laagste tarief van de 
vennootschapsbelasting tot 16% is de 
verhoging van het tarief van box 2: de bv 
als ondernemingsvorm zou anders ten 
opzichte van ondernemers onderworpen 
aan box 1 van de inkomstenbelasting wel 
erg aantrekkelijk worden. Dat wordt nu 
voorkomen en is een logische maatregel. 
Wel kan nu het rare effect ontstaan dat 
nog hoog belaste winsten ook tegen het 
nieuwe hoge box 2 tarief worden uitgekeerd. 
Het eerder uitkeren van die winst is in de 
regel niet aantrekkelijk: de claim wordt 
vergaand naar voren gehaald en indien een 
dividenduitdeling niet wordt aangewend 
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voor schuldaflossing is men fiscaal altijd ‘de 
klos’, ofwel omdat men nadien daarvoor 
jaarlijks in box 3 wordt belast, dan wel omdat 
het btw-belast geconsumeerd wordt. Aan 
de zelfstandigenaftrek durfde men kennelijk 
toch niet te sleutelen (afgezien van de 
beperking tot aftrek in de eerste tariefschijf); 
dat was een andere mogelijkheid geweest 
om het evenwicht tussen ondernemers 
in een bv en ondernemers in box 1 in 
evenwicht te houden.

Voor de zelfstandigen is wel van belang, 
althans met name voor de ZZP’ers onder 
hen, dat er meer duidelijkheid gaat 
ontstaan over wanneer men ondernemer 
is en wanneer niet. De oplossingsrichting 
lijkt beter dan die welke we nu hanteren 
– de modelovereenkomsten – maar 
ook in de nieuwe vormgeving zal nog 
de nodige discussie blijven ontstaan. 
Interessant is daarbij de invoering van de 
opdrachtgeversverklaring waar – anders 
dan in het verleden – de opdrachtgever aan 
de hand van toetscriteria moet bepalen of 
er sprake is van een arbeidsrelatie. In het 
verleden moest de opdrachtnemer dat 
doen. Deze nieuwe aanpak lijkt logischer 
omdat nu niet alleen die afweging maar ook 
de consequenties van een onjuiste afweging 
(ten onrechte geen dienstbetrekking) 
steeds bij een partij liggen, te weten de 
opdrachtgever. Het ligt in de rede aan te 
nemen dat hij aan de voorzichtige kant 
blijft en dus sneller een dienstbetrekking 
aanwezig acht.

Tot slot enkele woorden over de 
zogenoemde bronbelastingen: de 
dividendbelasting vervalt voor het 
grootste deel; alleen voor misbruikachtige 
situaties blijft de heffing overeind. 
Daarmee wordt beoogd Nederland voor 
buitenlandse investeerders die eigen 
vermogen aanwenden aantrekkelijker 
te maken. Bovendien stimuleert het in 
feite het financieren met eigen vermogen 
ten opzichte van vreemd vermogen. 
Niettemin is deze afschaffing wel 
verrassend nu dit voorstel in geen enkel 
verkiezingsprogramma stond. Bovendien 
heeft de staatssecretaris in het oude 
kabinet zich altijd verzet tegen afschaffing 
van de dividendbelasting. Interessant is wel 
dat nu ‘blijkt’ hoeveel die belasting netto 
ongeveer oplevert (€ 1,4 mld.): dat was tot 
op heden altijd nogal wazig. 

De effecten van de (vrijwel) afschaffing van 
de dividendbelasting worden versterkt 
door de (zeer onverwachte) invoering 
van een rente- en een royaltybelasting. 
De eerste betekent uiteraard een 
zwaardere heffing op financieringen met 
vreemd vermogen. Aldus wordt met de 
combinatie van de maatregelen van de 
dividend- en de rentebelasting in zekere 
zin bewerkstelligd dat een beter evenwicht 
kan worden bereikt tussen de fiscale 
behandeling van beide vermogensvormen. 
Dit laatste wordt ook bereikt door een 
nieuw systeem van beperking van de 
renteaftrek. Dat vloeide echter al voort uit 
Europese regels; opvallend is wel hoeveel 
dat het bedrijfsleven gaat kosten, te weten 
(€ 1,4 mld.). De royaltybelasting tot slot, richt 
zich evenals de rentebelasting met name op 
ontgaansstructuren.

Tot slot
Tot zover de belangrijkste punten. We 
moeten nu maar afwachten of het er ook 
allemaal van komt en vooral ook op welke 
wijze. Voor 2018 zijn er nog weinig gevolgen, 
hoewel op dit moment nog wel interessant is 
wat er gebeurt met het wetsvoorstel inzake 
de invoering van de houdstercoöperatie 
e.a. in de dividendbelasting. Dat zal duidelijk 
zijn als u dit leest. En verder houden we 
u de komende jaren uiteraard in Taxtueel 
op de hoogte van de implementatie van 
alle voornemens.

Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl
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publiekrechtelijke taken door bijvoorbeeld 
gemeenten, de financiële sector, de 
verzekeringssector, de sociaal-culturele 
sector en woningcorporaties. 

Hof van Justitie
Naar aanleiding van vragen over de 
toepassing van de bovenstaande 
voorwaarden voor de koepelvrijstelling 
moest het Hof van Justitie een oordeel 
vellen in de zaken Aviva, DNB Banka en 
Commissie/Duitsland. Drie rechtsvragen 
speelden daarbij in het bijzonder:
1. Kan de koepelvrijstelling toegepast 

worden op de financiële- en 
verzekeringsvrijstelling?

2. Welke criteria moeten worden aangelegd 
bij de beoordeling of is voldaan aan 
de voorwaarde van verstoring van de 
mededinging bij de koepelvrijstelling?

3. Kan de koepelvrijstelling worden 
toegepast in grensoverschrijdende 
gevallen?

Met betrekking tot de eerste vraag 
oordeelt het Hof van Justitie dat de 
koepelvrijstelling slechts van toepassing 
is op bepaalde activiteiten van ‘algemeen 
belang’ en dat deze niet van toepassing is 
op diensten verricht door ondernemingen 
die vrijgestelde financiële en/of 
verzekeringsdiensten verrichten. Het Hof 

van Justitie geeft daarbij wel aan dat de 
toepassing van de koepelvrijstelling niet kan 
worden gecorrigeerd voor het verleden.

Ten aanzien van de tweede vraag oordeelt 
het Hof van Justitie in de inbreukprocedure 
van de Europese Commissie tegen Duitsland 
dat op grond van het in de koepelvrijstelling 
bepaalde vereiste van niet-verstoring van 
de mededinging bepaalde activiteiten van 
algemeen belang niet volledig uitgesloten 
mogen worden. De nationale wetgever 
mag wel regels invoeren zodat de fiscus 
gemakkelijk kan handhaven en controleren 
dat geen sprake is van verstoring van 
mededinging. Deze voorwaarden mogen 
echter niet zo ver gaan dat de definitie 
van de inhoud van de koepelvrijstelling 
wordt aangetast. In het onderhavige geval 
was daar sprake van nu Duitsland alle 
activiteiten, behalve deze op het gebied 
van de gezondheidszorg, volledig van de 
vrijstelling had uitgezonderd.
Het Hof van Justitie is helaas niet ingegaan 
op de vraag of de koepelvrijstelling 
ook in grensoverschrijdende gevallen 
toegepast kan worden. Dit aspect van de 
koepelvrijstelling blijft dus een vraagteken. 
Mogelijk zullen in de toekomst nieuwe 
procedures voor antwoorden zorgen. De 
praktijk is daarmee voorlopig niet geholpen.

Koepelvrijstelling 
De lidstaten van de Europese Unie zijn 
op grond van de Btw-richtlijn verplicht 
om onder bepaalde voorwaarden een 
vrijstelling te verlenen voor diensten 
verricht door zelfstandige groeperingen 
van personen aan hun leden. De leden 
moeten dan wel vrijgestelde prestaties 
verrichten of activiteiten verrichten 
waarvoor zij geen belastingplichtige zijn. 
Tevens moeten de prestaties verricht door 
de zelfstandige groepering direct nodig 
zijn voor de vrijgestelde prestaties, dan wel 
niet-belastbare activiteiten van de leden. Tot 
slot mag de groepering aan de leden slechts 
terugbetaling vragen van hun aandeel in de 
gezamenlijke uitgaven en mag toepassing 
van de vrijstelling niet tot verstoring van de 
mededinging leiden. Op deze wijze kunnen 
uit het oogpunt van efficiency bepaalde 
activiteiten centraal verricht worden en 
wordt samenwerking niet belemmerd door 
de heffing van btw.

Onder de Nederlandse koepelvrijstelling 
worden echter bepaalde diensten 
als concurrentieverstorend gezien 
en zijn daarom uitgesloten van het 
toepassingsbereik van de koepelvrijstelling. 
De belangrijkste sectoren waarin in 
Nederland de koepelvrijstelling wordt 
toegepast zijn momenteel onderwijs, zorg, 

Het ‘koepelgeweld’ heeft voor een stormachtige herfst gezorgd in de btw. 
Het Hof van Justitie heeft in drie belangrijke zaken geoordeeld dat btw-
koepelvrijstelling niet geldt voor de financiële en verzekeringssector. Eerder 
heeft de staatsecretaris van Financiën de verruimde toepassing van de btw-
koepelvrijstelling bij samenwerkende gemeenten beëindigd naar aanleiding van 
een eerder verschenen arrest van het Hof van Justitie.

Btw-koepelvrijstelling 
onder druk
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Nederlandse koepelvrijstelling. Aanleiding 
hiervoor was een eerder oordeel van het 
Hof van Justitie in de zaak Commissie/
Luxemburg. Volgens de Luxemburgse 
regeling was de koepelvrijstelling ook van 
toepassing wanneer de leden de prestaties 
van de koepel voor maximaal 30% (of in 
bepaalde gevallen zelfs 45%) gebruikten 
voor belaste prestaties. Het Hof van Justitie 
oordeelde in die inbreukprocedure dat de 
Luxemburgse regeling op dat punt niet in 
overeenstemming was met de Btw-richtlijn. 

Veel eerder had de staatssecretaris nog een 
ruimere toepassing van de koepelvrijstelling 
goedgekeurd die de knelpunten voor de 
btw bij gemeentelijke samenwerking in de 
vorm van een fusieorganisatie naar zijn 
mening vrijwel geheel zou oplossen. De 
toepassing van de koepelvrijstelling bij 
gemeenten werd toegestaan wanneer de 
gemeenten de prestaties van de koepel 
voor 70% gebruikten voor hun vrijgestelde 
of niet-ondernemersactiviteiten. De 
staatssecretaris zag zich gesteund door 
een duidelijk standpunt van de Europese 
Commissie naar aanleiding van een 
uitvoerige bespreking van de thematiek in 
het Btw-comité. De goedkeuring uit de brief 
werd echter nooit als nieuw beleid in een 
besluit gepubliceerd. Nu blijkt dus dat de 
toezegging niet in stand kan worden gelaten 
door het oordeel van het Hof van Justitie. 
De Luxemburgse regeling (voor wat betreft 
de mate waarin de diensten van de koepel 
voor btw-belaste activiteiten mogen worden 
gebruikt) komt volgens de staatssecretaris 
sterk overeen met de verruimde toepassing 
zoals deze in Nederland geldt. Waarschijnlijk 
uit vrees dat de Europese Commissie een 
inbreukprocedure tegen Nederland zou 
beginnen, voelt de staatssecretaris zich 
gedwongen om deze verruimde toepassing 

te beëindigen. Wel krijgen partijen die 
gebruikmaken van de verruimde toepassing 
van de koepelvrijstelling de mogelijkheid 
gebruik te maken van een overgangsregeling 
tot 1 januari 2018 om hun administratie en 
contracten aan te passen. 

Helaas acht de staatssecretaris het niet 
mogelijk om een splitsing te maken tussen 
een deel van de handeling die bedoeld is 
voor belaste prestaties van de leden en een 
deel dat bedoeld is voor de vrijgestelde of 
niet-ondernemersprestaties van de leden. 
Bij gebruik van de prestatie voor belaste 
handelingen van de leden is de prestatie in 
de optiek van de staatssecretaris belast. Hij 
kiest daarmee voor een strikte interpretatie 
van het arrest Commissie/Luxemburg.

De diensten van koepelorganisaties 
van gemeenten die door hun leden niet 
uitsluitend voor vrijgestelde of niet-
ondernemersactiviteiten worden gebruikt, 
worden na de overgangsperiode met btw 
belast. Maar niet alleen de gemeenten 
zullen worden getroffen door deze wijziging. 
Woningcorporaties en ziekenhuizen die 
op basis van het gelijkheidsbeginsel deze 
goedkeuring konden toepassen op hun 
samenwerkingsverbanden ondervinden hier 
ook last van.

Kortom, de zaken Aviva, DNB Banka, 
Commissie/Duitsland en in zekere mate 
Commissie/Luxemburg blijven voorlopig nog 
volop reuring veroorzaken.

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

Gevolgen voor de praktijk
De uitkomst van deze zaken heeft 
verstrekkende gevolgen voor de 
Nederlandse btw-praktijk. De arresten van 
het Hof van Justitie zijn namelijk niet in lijn 
met de huidige zienswijze en toepassing 
van de koepelvrijstelling in Nederland. Zo 
wordt in de financiële en verzekeringssector 
de koepelvrijstelling momenteel veelvuldig 
toegepast. Daarnaast heeft de Nederlandse 
wetgever bepaalde diensten per definitie 
aangemerkt als concurrentieverstorend 
en derhalve uitgesloten van het 
toepassingsbereik van de koepelvrijstelling. 
De wijze waarop Nederland dit aspect 
van de koepelvrijstelling in de nationale 
wetgeving heeft opgenomen lijkt mogelijk in 
strijd met de Btw-richtlijn wat tot gevolg kan 
hebben dat voor dit aspect de Nederlandse 
koepelvrijstelling verruimd dient te worden.
Volgen we het oordeel van het Hof van 
Justitie dan kan de koepelvrijstelling nog 
toepassing vinden in het onderwijs, de 
zorg en de sociaal-culturele sector. Ook 
publiekrechtelijke lichamen kunnen de 
koepelvrijstelling nog toepassen wanneer 
het gaat om diensten die zij gebruiken 
voor hun overheidsactiviteiten, omdat 
de koepelvrijstelling ook geldt voor 
prestaties die worden afgenomen voor niet-
ondernemersactiviteiten. Voor de financiële 
en verzekeringssector is toepassing van de 
koepelvrijstelling volgens het Hof van Justitie 
echter niet mogelijk. Dit geldt ook voor 
de woningcorporaties die zich met name 
bezighouden met de vrijgestelde verhuur 
van woningen.

Nationaal beleid
De uitspraken van het Hof van Justitie 
volgen vlak nadat de staatsecretaris van 
Financiën met een nieuw standpunt 
was gekomen over de toepassing van de 
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Single en Multi Purpose Vouchers
De voucherrichtlijn maakt onderscheid 
tussen single en multi purpose vouchers. 
Van een Single Purpose Voucher (SPV) 
wordt gesproken als de plaats van levering/
dienst en het van toepassing zijnde btw-
tarief vaststaat op het moment van uitgifte 
van de voucher. Alle andere vouchers 
worden beschouwd als Multi Purpose 
Vouchers (MPV). 

De btw-behandeling van een SPV en MPV 
is verschillend. In geval van een SPV is de 
uitgifte en verdere verkoop van de voucher 
belast met btw. Hierbij wordt de uitgifte en 
verkoop van de voucher gelijkgesteld met de 
levering van het goed of de dienst waarop 
de voucher betrekking heeft. Wanneer een 
Nederlandse winkelier een voucher uitgeeft 
waarmee een consument bij hem een paar 
schoenen kan kopen, wordt de uitgifte en 
eventuele verdere verkoop van de voucher 
dus btw-technisch hetzelfde behandeld 
als de levering van een paar schoenen 
in Nederland. Levert de consument de 
voucher uiteindelijk niet in dan blijft de btw 
ook verschuldigd.

In geval van een MPV is de btw-behandeling 
juist omgekeerd. De uitgifte en verkoop van 
een MPV is niet belast met btw. Distributie- 
en promotiediensten die ondernemers 
verrichten ten aanzien van de vouchers 
zijn wel belast. Er moet dan wel sprake 

zijn van een afzonderlijke vergoeding 
die wordt betaald voor die distributie- of 
promotiedienst. De winstmarge die een 
tussenpersoon behaald kan niet als een 
zodanige vergoeding worden beschouwd. 
Bij inwisseling van de MPV is wel btw 
verschuldigd. De ondernemer die het goed 
of de dienst levert c.q. verricht in ruil voor 
de voucher moet dan btw betalen over de 
vergoeding die is betaald voor de voucher 
of, als die vergoeding onbekend, is de 
monetaire waarde die op de voucher of de 
documentatie bij de voucher staat vermeld 
(exclusief btw). Wordt een MPV nooit 
ingeleverd dan is geen btw verschuldigd. 

Visie van de Nederlandse regering
De Memorie van Toelichting bij het 
wetsvoorstel voor implementatie van de 
voucherrichtlijn geeft op bepaalde punten 
interessante inzichten in de visie van de 
Nederlandse regering op de voucherrichtlijn. 
In het bijzonder geeft de Memorie 
van Toelichting een interessant inzicht 
over hoe moet worden onderscheiden 
tussen vouchers en betaalinstrumenten. 
Betaalinstrumenten vallen niet binnen het 
bereik van de btw-regels voor vouchers. 
Volgens Nederland is bijvoorbeeld 
sprake van een voucher (en niet van een 
betaalinstrument) bij een instrument dat 
kan worden gebruikt om producten te 
kopen bij alle winkeliers in een bepaald 
winkelcentrum.

Recent heeft de Nederlandse regering een 
wetsvoorstel gedaan waarmee de nieuwe 
regels moeten worden geïmplementeerd in 
de Nederlandse nationale btw-wetgeving. 
De voorgestelde bepalingen komen overeen 
met de bepalingen uit de voucherrichtlijn 
van de EU. Toch is het interessant om kennis 
te nemen van dit voorstel. De Memorie 
van Toelichting geeft namelijk interessante 
inzichten in de visie van de Nederlandse 
regering op de voucherrichtlijn. 

Wat zijn vouchers?
Het is van belang om te weten wanneer 
sprake is van een voucher om vast te stellen 
of de nieuwe regels wel of niet zullen gelden. 
Een voucher is een instrument waarbij een 
ondernemer is verplicht dit instrument te 
accepteren als (gedeeltelijke) tegenprestatie 
voor een goederenlevering of dienst. De te 
verrichten goederenleveringen of diensten 
of de identiteit van de potentiele verrichters 
van de goederenleveringen of diensten 
moeten worden vermeld op de voucher 
of in de bijbehorende documentatie. 
Ook de voorwaarden voor het gebruik 
van de voucher moeten langs die weg 
beschikbaar zijn. De voucherrichtlijn is 
niet van toepassing op kortingskaarten/
vouchers. Ook is geen wijziging beoogd in 
de btw-behandeling van vervoersbewijzen, 
toegangskaartjes voor bioscopen en musea, 
postzegels en dergelijke. 

De Europese Raad heeft een voorstel aangenomen voor een aanpassing 
van de Btw-richtlijn voor de btw-behandeling van vouchers. Deze 
nieuwe regels moeten lidstaten uiterlijk 31 december 2018 hebben 
geïmplementeerd in nationale wetgeving.

Wetsvoorstel voor implementatie 
btw-voucherrichtlijn
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Wijziging bestaande regelgeving
De Nederlandse regering geeft tevens aan 
dat een wijziging dient plaats te vinden van 
de huidige regelgeving rondom vouchers. De 
btw-regels voor zegels, (cadeau)bonnen en 
telefoonkaarten moeten worden gewijzigd. 
Zo wordt thans de uitgifte en verkoop van 
een (cadeau)bon gezien als vrijgestelde 
prestatie, omdat de bon wordt gezien als 
waardepapier. Bij de inwisseling van de bon 
is vervolgens btw verschuldigd. De gevolgen 
voor telefoonkaarten zijn beperkt, omdat 
al rekening was gehouden met het voorstel 
voor de voucherrichtlijn toen die regels 
werden opgesteld. 

Wat kunt u doen?
Hoewel de regels voor vouchers pas per 1 
januari 2019 in werking treden, is het van 
belang nu al te bekijken wat de gevolgen 
zijn van de nieuwe regels. Alle EU-lidstaten 
zullen stuk voor stuk de nieuwe regels 
moeten implementeren in hun nationale 
wetgeving en hierbij hun positie kenbaar 
maken. Verschillende interpretatie van de 
nieuwe regels door lidstaten kan leiden 
tot verschillen in btw-behandeling tussen 
EU lidstaten. 

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

De Nederlandse regering bevestigt 
daarnaast dat de btw-behandeling van de 
verkoop van toegangs- en vervoersbewijzen 
niet zal veranderen. Deze verkopen worden 
gezien als vooruitbetalingen op de dienst die 
later wordt verricht. Deze vooruitbetalingen 
zijn belast op het moment van verkoop van 
de kaartjes.

Volgens de Nederlandse regering kan een 
voucher kwalificeren als SPV wanneer 
deze kan worden gebruikt voor twee 
verschillende typen diensten (bijvoorbeeld 
voor de bioscoop en een attractiepark in 
Nederland) wanneer deze twee diensten 
belast zijn tegen hetzelfde btw-tarief 
in Nederland.

Ook vindt een toevoeging plaats aan de 
regels voor de maatstaf van heffing bij de 
inwisseling van MPV’s. De Nederlandse 
regering geeft aan dat als de vergoeding 
die de consument betaalt en de monetaire 
waarde niet bekend zijn, de ondernemer de 
maatstaf van heffing waarover hij btw moet 
betalen moet vaststellen aan de hand van 
de normale btw-regels voor het vaststellen 
van de maatstaf van heffing. 
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Pensioen over 
de grens
Emigratie en pensioen vormt voor de 
wetgever al jarenlang een heikel onderwerp: 
gaat de fiscale claim op de uitkering dan niet 
onbedoeld verloren? De wetgever past af en 
toe een fiscale truc toe om de fiscale claim 
veilig te stellen. De Hoge Raad kan zich daar 
in vinden, zo blijkt.
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Mag dat wel?
De vraag is echter gerezen of Nederland 
daarmee niet het fiscale boekje te buiten 
gaat, zeker onder de oude verdragen. In die 
verdragen komt de heffingsbevoegdheid 
zoals hiervoor aangegeven, altijd toe aan 
de woonstaat. Nederland mag dan dus 
helemaal niet meer heffen. In 2009 heeft 
de Hoge Raad dan ook in deze zin beslist. 
Dergelijke aanslagen zijn in strijd met 
de zogenoemde goede verdragstrouw. 
Maar de Hoge Raad leek een ‘gaatje’ te 
creëren voor de wetgever: onder het toen 
geldende systeem werd de hele waarde 
van het pensioen belast als er volgens de 
wetgever iets oneigenlijks mee gebeurt, 
bijvoorbeeld bij afkoop. Die waarde bestaat 
uit de betaalde pensioenpremies en de 
opgebouwde rente. De Hoge Raad leek in 
het arrest aan te geven dat als nu alleen de 
fiscale facilitering van de pensioenpremies 
zou worden teruggenomen dit wel zou 
kunnen. Men zou het dan zo moeten 
zien dat de pensioenopbouw in feite 
voorwaardelijk fiscaal wordt gefaciliteerd, 
namelijk mits het pensioen als een 
levenslange periodieke uitkering zou worden 
belast. Zo niet, dan zou de premieaftrek 
kunnen worden teruggenomen.

De wetgever en weer de Hoge Raad
De wetgever heeft deze impliciete suggestie 
van de Hoge Raad overgenomen en in de 
wet vastgelegd. Daarover was een naar 
Frankrijk geëmigreerde belastingplichtige 
die zijn pensioen onder het verdrag met 
Frankrijk had afgekocht niet over te spreken. 
In dat verdrag staat zonder voorbehoud 
dat de woonstaat uitsluitend mag heffen 
over de pensioenuitkeringen, ongeacht 
de vorm daarvan. Dus ook bij afkoop. De 
belastingplichtige wendde zich tot rechter 
en uiteindelijk gaf de Hoge Raad hem 

ongelijk. De Hoge Raad borduurde voort 
op het arrest uit 2009 en gaf inderdaad 
aan dat Nederland mocht heffen, zij het 
beperkt tot de eerder in aftrek gebrachte 
pensioenpremies. De rentecomponent moet 
onbelast blijven. De wetgever heeft hier dus 
een klinkende verwinning behaald. Maar 
wel een waar we het niet mee eens zijn. In 
het verdrag staat nu eenmaal onomwonden 
dat over pensioenuitkeringen, ongeacht de 
vorm en dus ook bij afkoop, de woonstaat 
Frankrijk mag heffen. Dan dient het niet 
zo te zijn dat door een soort wetgevende 
truc – de pensioenpremies zijn na de 
wetswijziging voorwaardelijk aftrekbaar – 
Nederland ineens heffingsbevoegd wordt in 
dergelijke gevallen. Aan de pensioenregeling 
verandert immers niets. Maar bovendien: 
de woonstaat Frankrijk heft uiteraard 
gewoon over de afkoopsom. Ofwel dubbele 
heffing tot het bedrag van de eerder in 
aftrek gebrachte premies. Dat kan niet de 
bedoeling zijn en moeten we ook niet willen.

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

Nederland heeft een mooi 
pensioensysteem. Ook fiscaal wordt 
dat keurig begeleid doordat de opbouw 
wordt gefaciliteerd door aftrek van de 
werknemerspremie en het niet belasten van 
de werkgeverspremie. Pas als pensioen tot 
uitkering komt wordt er belasting geheven. 
De fiscus heeft daarmee een claim op 
de uitkeringen. Dat is geen probleem als 
de gerechtigde te zijner tijd in Nederland 
woont. Maar wat als betrokkene zijn of haar 
oude dag in een ander land met veelal een 
meer behaaglijk klimaat geniet? In beginsel 
kan Nederland dan volgens zijn wetgeving 
nog steeds heffen over de uitkeringen. 
Evenwel, is in veel belastingverdragen 
geregeld dat de heffingsbevoegdheid 
over pensioenuitkeringen toekomt aan 
de woonstaat. Dat betekent dat na een 
emigratie de fiscale claim voor Nederland 
verloren gaat. In het algemeen heeft de 
Nederlandse fiscus daar geen moeite mee. 
Dat ligt echter anders als het pensioen in het 
woonland (heel) laag wordt belast of als het 
pensioen niet als een levenslange periodieke 
uitkering wordt uitgekeerd. Dan vindt de 
wetgever dat Nederland wel zou mogen 
heffen. In verdragen die Nederland sinds 
ongeveer 2000 heeft gesloten is dat ook zo 
geregeld. De vraag daarbij is dan wel weer 
of we die fiscale claim wel feitelijk kunnen 
effectueren als de gerechtigde niet meer in 
Nederland woont. Bovendien geldt dit alleen 
voor verdragen gesloten na 2000, maar niet 
voor de oudere verdragen. 
Teneinde toch eventueel te kunnen heffen 
als het pensioen op een voor Nederland 
onwelgevallige situatie wordt afgewikkeld, 
wordt een zogenoemde conserverende 
aanslag opgelegd vlak voor emigratie. Die 
aanslag wordt niet ingevorderd, tenzij het 
pensioen op een ‘onjuiste’ manier wordt 
uitgekeerd, bijvoorbeeld wordt afgekocht.
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Oordeel van de Hoge Raad
De Hoge Raad laat de heffing van 
loonbelasting intact. Nederland is 
heffingsbevoegd over een deel van het 
optievoordeel, berekend met behulp van 
het allocatiebesluit. De 30%-regeling is niet 
toepasbaar als de uitoefening plaatsvindt na 
vertrek uit Nederland, dan wel na de afloop 
van de looptijd van de 30%-regeling. Er is 
een maand respijt volgens de regelgeving. 
Het argument van belanghebbende dat het 
optievoordeel al bij vesting is genoten toen 
de werknemers nog in Nederland woonden, 
heeft de Hoge Raad niet overgenomen.

Verder stelde belanghebbende dat de 
werknemers ten tijde van de uitoefening 
van de opties nog steeds te werk waren 
gesteld door dezelfde werkgever als die hen 
destijds naar Nederland had uitgezonden. 
Hierdoor is de tewerkstelling niet beëindigd 
door het vertrek uit Nederland. De 
30%-regeling zou dan toepasbaar blijven, 
aldus belanghebbende. Er staat immers niet 
dat het moet gaan om een tewerkstelling in 
Nederland. De Hoge Raad geeft echter aan 
dat dit wel zo is bedoeld door de wetgever. 
Een betere vastlegging in de regelgeving was 
welkom geweest.

30%-regeling 
De Hoge Raad is niet ingegaan op de 
stelling van de Advocaat-Generaal bij deze 
procedure dat optievoordelen moeten 
worden aangemerkt als loon uit vroegere 
dienstbetrekking. We leiden daaruit af dat 
de Hoge Raad dat deel van de conclusie van 
de A-G niet onderschrijft. De 30%-regeling 

kan alleen worden toegepast op loon 
uit tegenwoordige dienstbetrekking. 
Voor deze kwalificatie is volgens vaste 
rechtspraak bepalend of de vergoeding 
‘ten nauwste verband houdt met bepaalde 
verrichte arbeid of met de in een bepaald 
tijdvak verrichte arbeid en daarvoor een 
rechtstreekse beloning vormt’. Als een 
vergoeding slechts meer in het algemeen 
zijn oorzaak vindt in het voorheen verricht 
zijn van arbeid, is het loon uit vroegere 
dienstbetrekking. In de onderhavige casus 
gaat het om voorwaardelijke optierechten 
waarvan elk jaar na toekenning 25% 
onvoorwaardelijk is geworden, mits de 
werknemer in dienst is gebleven. Dit is naar 
onze mening te duiden als een nagekomen 
bate uit tegenwoordige dienstbetrekking.

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

Een in de Verenigde Staten gevestigde 
moedervennootschap heeft werknemers 
uitgezonden naar Nederland. Tijdens de 
uitzending maken deze werknemers gebruik 
van de 30%-regeling. Vervolgens kent de 
moedervennootschap opties op eigen 
aandelen toe aan deze werknemers. De 
opties zijn jaarlijks uitoefenbaar voor 25%. 
De werknemers keren, op één na, na de 
vesting terug naar de Verenigde Staten en 
oefenen vervolgens de rechten uit. Eén van 
de werknemers blijft in Nederland wonen, 
maar oefent zijn opties uit na de afloop van 
de 30% regeling.

De werkgever draagt loonheffing af over 
het optievoordeel. Daarbij berekent 
deze het aan Nederland toerekenbare 
voordeel aan de hand van het zogenoemde 
allocatiebesluit van de Staatssecretaris 
van Financiën. Volgens dit besluit mag 
Nederland belasting heffen over het 
behaalde optievoordeel, vermenigvuldigd 
met de volgende factor: het aantal 
werkdagen tussen toekenning en vesting, 
waarop Nederland heffingsrecht heeft over 
het normale salaris van de werknemer/het 
totale aantal werkdagen tussen toekenning 
en vesting.

De werkgever past de 30%-regeling 
voorzichtigheidshalve niet toe in de 
loonadministratie, maar stelt bezwaar en 
later beroep in tegen de eigen afdracht. 
In geschil is of Nederland inderdaad 
heffingsbevoegd is, en zo ja, of de 
30%-regeling geldt ten aanzien van het 
optievoordeel.

Volgens de Hoge Raad kan de 30%-regeling niet meer worden toegepast 
als de uitoefening van opties plaatsvindt na vertrek uit Nederland, dan 
wel na het verstrijken van de looptijd van de regeling.

Opties en 30%-regeling
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Verzekeringsplicht bij 
werkzaamheden in 
twee lidstaten
Waar is iemand sociaal verzekerd indien er 
werkzaamheden in twee lidstaten worden 
verricht? Die vraag is niet altijd even eenvoudig 
te beantwoorden. Het Hof van Justitie heeft twee 
nogal bijzondere gevallen knopen doorgehakt.
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Grensoverschrijdend thuiswerken
In de eerste zaak ging het om een 
werknemer die in België woonde en in 
Nederland als accountmanager werkte voor 
een Nederlandse werkgever. In 2009 werkte 
hij 121 uur in België. De rest van de tijd 
werkte hij in Nederland. In België bezocht 
hij klanten (17 uur) en werkte hij thuis. Zijn 
werkzaamheden vanuit huis bestonden uit 
het beantwoorden van e mails en opstellen 
en versturen van offertes. Dit deed hij 
op 13 hele dagen. In totaal bestreken zijn 
werkzaamheden in België circa 6,5 procent 
van zijn feitelijke werktijd. Hij werkte vooral 
thuis in de weken na zijn zomervakantie en 
niet in de winterperiode. In zijn contract was 
niets opgenomen over thuiswerken en in het 
thuiswerken zat ook geen vast patroon.

De vraag was nu of in dit geval kan worden 
gesproken van iemand die werkzaamheden 
in loondienst in twee lidstaten ‘pleegt’ 
uit te oefenen, zoals in Verordening 
1408/71 staat. De Hoge Raad twijfelde 
eraan of het incidentele karakter van 
de werkzaamheden in België ertoe leidt 
dat de programmeur niet ook in België 
pleegde te werken. Daarnaast is volgens 
de Hoge Raad onduidelijk wanneer het 
volgtijdelijk uitoefenen van werkzaamheden 
in verschillende lidstaten ‘plegen’ in de zin 
van de Verordening is. Als de conclusie is 
dat hij inderdaad in twee lidstaten pleegt 
te werken, dan is op hem de Belgische 
socialezekerheidswetgeving van toepassing 
omdat dit zijn woonstaat is. Pleegt hij niet 
in twee lidstaten te werken, dan is dat de 
Nederlandse wetgeving.

Allereerst verduidelijk het Hof van Justitie 
dat in een lidstaat ‘plegen’ te werken inhoudt 
dat iemand gewoonlijk werkzaamheden 
van betekenis op het grondgebied 
van twee of meer lidstaten uitoefent. 
Om werkzaamheden van betekenis te 
onderscheiden van werkzaamheden 
die slechts af en toe worden verricht, 
onderscheidt het HvJ EU enkele criteria:
• de duur van de tijdvakken waarin de 

werkzaamheden worden verricht;
• de aard van de werkzaamheden zoals 

die in de contractdocumenten zijn 
vastgelegd; en

• de daadwerkelijk uitgeoefende 
werkzaamheden.

In eerdere rechtspraak had het HvJ EU al 
geoordeeld dat iemand die geregeld tien 
uur per week in zijn woonland werkte, valt 
onder de aanwijsregel voor het verrichten 
werkzaamheden in meer lidstaten. Dat gold 
ook voor iemand die de helft de tijd in zijn 
woonland werkt en de andere helft van de 
tijd in een andere lidstaat.

Voor de zaak van deze accountmanager 
komt het Hof van Justitie echter tot het 
oordeel dat hij niet in twee lidstaten pleegt 
te werken. Het hecht er veel waarde aan 
dat in de arbeidsovereenkomst van de 
accountmanager niet was bepaald dat 
hij ook werkzaamheden in België zou 
verrichten. Bovendien heeft hij slechts 
6,5% van zijn tijd in België gewerkt. Deze 
omstandigheden leiden er volgens het 
Hof van Justitie toe dat niet kan worden 
gezegd dat de accountmanager gewoonlijk 
werkzaamheden van betekenis in 
België verricht. 

Werknemers die in meer dan een 
EU-lidstaten werken vormen 
een bijzondere groep voor de 

vaststelling waar zij sociaal verzekerd 
zijn. Onlangs heeft het Hof van Justitie 
in twee zaken uitspraak gedaan over 
grensoverschrijdend thuiswerken en over 
werken tijdens onbetaald verlof. Beide zaken 
betroffen de socialezekerheidsverordening 
Vo. 1408/71, die gold tot 1 mei 2010. 
Deze verordening coördineert door 
middel van enkele aanwijsregels de 
toepasselijke socialezekerheidswetgeving 
bij grensoverschrijdende arbeid. 
Momenteel geldt Vo. 884/2004, die ten 
aanzien van meervoudige werkzaamheden 
deels enigszins afwijkend is. Voor beide 
verordeningen geldt dat de aanwijsregels 
voor werken in meer dan een lidstaat 
alleen van toepassing zijn op degenen die 
in twee of meer lidstaten werkzaamheden 
‘plegen’ te uit te oefenen. De vraag is dan 
of in de onderhavige zaken kan worden 
gesproken van iemand die werkzaamheden 
in loondienst in twee lidstaten ‘pleegt’ uit 
te oefenen.

Een belangrijk verschil met de huidige 
Verordening 883/2004 is dat iemand die in 
twee of meer lidstaten werkt, waaronder 
zijn woonland, onder de oude Verordening 
al in zijn woonland verzekerd was als hij 
daar circa 5% van zijn tijd werkt, althans 
dat criterium gold als beleidsregel. Dat 
kwam overeen met ongeveer 1 dag per 
maand. Onder de huidige verordening moet 
ten minste 25% van de arbeidstijd of de 
bezoldiging relateren aan het woonland om 
daar verzekerd te zijn. 
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21

Vervolgens moet worden bepaald of 
de werkzaamheden in Oostenrijk daar 
gewoonlijk worden verricht en van betekenis 
zijn. Dit is exact dezelfde omschrijving die 
het Hof van Justitie in de eerder besproken 
zaak van de Belgische programmeur gaf. De 
criteria om te bepalen of de skilerares ook 
daadwerkelijk gewoonlijk werkzaamheden 
van de betekenis in Oostenrijk verrichte 
zijn eveneens gelijk aan die in de andere 
zaak. Het Hof van Justitie geeft daarover 
echter geen finaal oordeel, dat is aan de 
verwijzende rechter om na te gaan. 

Relatie met Verordening 883/2004
Het begrip ‘plegen’ komt ongewijzigd 
voor in de aanwijsregel over werken in 
meerdere lidstaten in de thans geldende 
Verordening 883/2004. In die zin zijn deze 
arresten ook voor Verordening 883/2004 
relevant. Deze verordening, in combinatie 
met de toepassingsverordening 987/2009, 
kent als het ware een tweetrapsraket. Om 
te bepalen of iemand activiteiten in twee 
of meer lidstaten pleegt te verrichten, 
worden marginale werkzaamheden 
buiten beschouwing gelaten. Als die 
stap is genomen, moet vervolgens ten 
minste 25% van de tijd of van de beloning 
relateren aan de werkzaamheden in het 
woonland, om daar verzekerd te blijven. 
De Administratieve Commissie voor de 
coördinatie van socialezekerheidsstelsels 
heeft in de ‘Practical Guide’ wel aangegeven 
dat marginale activiteiten permanente 
werkzaamheden zijn, die in termen van tijd 
en economische opbrengst verwaarloosbaar 
zijn. Als minder dan 5% van de tijd of de 
beloning met die werkzaamheden gemoeid 
is, dan is dat een belangrijke indicatie dat 

de werkzaamheden marginaal zijn. De aard 
van de werkzaamheden is ook van belang: 
werkzaamheden van ondersteunende 
aard kunnen ook een indicatie zijn dat het 
marginale werkzaamheden betreft. Deze 
5%-grens lijkt het Hof van Justitie te hebben 
verworpen in bovenstaande arresten.
Het samenspel van bepalingen kan ertoe 
leiden dat iemand, zoals de Belgische 
programmeur, wellicht geen marginale 
werkzaamheden in een andere lidstaat 
verricht, maar daar niet pleegt te werken. In 
een dergelijke situatie is alsnog geen sprake 
van werkzaamheden in twee lidstaten. De 
betrokkene is dan uitsluitend in het (enige) 
werkland verzekerd. 

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

Tijdens onbetaald verlof werken als 
skilerares
De tweede zaak betreft een werkneemster 
die in Nederland woonde en gewoonlijk in 
Nederland werkzaamheden verrichtte voor 
haar Nederlandse werkgever. Zij nam van 
december 2008 tot maart 2009 onbetaald 
verlof bij haar werkgever. Tijdens deze drie 
maanden onbetaald verlof gaf zij les als 
skilerares in Oostenrijk. De Hoge Raad ziet in 
deze zaak twee scenario’s:
1. de skilerares was tijdens haar 

werkzaamheden in Oostenrijk 
uitsluitend daar verzekerd en gedurende 
de rest van de periode was zij in 
Nederland verzekerd; 

2. de skilerares pleegde in twee lidstaten te 
werken en was daarom verzekerd in haar 
woonland, Nederland. 

De Hoge Raad heeft daarom prejudiciële 
vragen gesteld om te bepalen welke criteria 
en welke referentieperiode(n) gelden om te 
beoordelen of iemand werkzaamheden op 
het grondgebied van twee of meer lidstaten 
pleegt uit te oefenen.

Het Hof van Justitie stelt voorop dat de 
skilerares alleen onder de bepaling voor 
werken in meer lidstaten kan vallen als zij 
tijdens haar onbetaald verlof op grond van 
Nederlandse wetgeving als werknemer 
blijft aangemerkt. Tijdens het onbetaald 
verlof is haar arbeidsovereenkomst in 
stand gebleven en naar Nederlands recht 
kon zij tot maximaal 78 weken onbetaald 
verlof in Nederland verzekerd blijven. 
Daarom heeft zij haar hoedanigheid van 
werknemer behouden.
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Proefprocedures
De eerste procedure vindt zijn oorsprong 
in een onderzoek van de Belastingdienst in 
2000 naar verzekeringsproducten van ASR. 
Hierbij kwamen situaties naar voren waarin 
de verzekerde vóór 1 januari 1992 een 
standaardaanvraagformulier indiende, maar 
de polis een dagtekening kreeg na 1 januari 
1992. Twaalf jaar na het onderzoek spreken 
de Belastingdienst en de verzekeraar af 
om proefprocedures te voeren over de 
kwalificatie van bepaalde polissen en pas in 
dit jaar volgt de uitspraak van de rechtbank 
inzake een polis die al in 2003 is afgelopen.

De inspecteur is in deze procedure van 
mening dat sprake is van een Brede 
Herwaarderingspolis, omdat de aanvraag 
pas ná 1 januari 1992 door de verzekeraar 
is beoordeeld en geaccepteerd. Dat 
houdt in dat het rentebestanddeel in de 
uitkering die na twaalf jaar plaatsvond, 
wordt belast in box 1. In de procedures 
doen belanghebbenden ook een beroep 
op het gelijkheidsbeginsel, aangezien 
dezelfde kapitaalverzekeringen die vóór 
31 december 1991 zijn aangevraagd met 
een zogenoemd verkort formulier waarbij 
geen medische acceptatie plaatsvond, wel 
werden aangemerkt worden als een oud-
regime polis.

Kern van het geschil is het tijdstip waarop 
de kapitaalverzekering tot stand komt. De 
overeenkomst van een kapitaalverzekering 
komt tot stand door aanbod én 
aanvaarding. Indiening van een standaard 
aanvraagformulier kan naar het oordeel 
van de rechtbank slechts als aanvaarding 
gelden als daaraan een bindend (openbaar 
of specifiek) aanbod van de betrokken 
verzekeraar is voorafgegaan. 

Een aanvraagformulier geldt zodoende 
alleen als een dergelijk aanbod indien:
• de verzekeraar standaardcondities bekend 

heeft gemaakt; 
• er geen nadere risico-selectie plaatsvindt; 

en 
• de verzekeraar vooraf laat blijken dat 

iedereen die het formulier inzendt wordt 
geaccepteerd. 

Wanneer aan deze voorwaarden wordt 
voldaan, is de inzendingsdatum de datum 
waarop het aanbod wordt aanvaard en de 
verzekering tot stand komt. 

Ontwikkeling
De behandeling van kapitaalverzekeringen 
door de Belastingdienst is in de afgelopen 
jaren diverse keren gewijzigd. Drie 
verschillende periodes kunnen worden 
onderscheiden: 
• de kapitaalverzekering oud regime 

(gesloten voor 1 januari 1992); 
• de kapitaalverzekering Brede 

Herwaardering (gesloten tussen 1 januari 
1992 en 14 september 1999); en 

• de kapitaalverzekering nieuw regime 
(gesloten na 14 september 1999). 

Vanuit fiscaal oogpunt is de eerstgenoemde 
het meest voordelig. Voor deze polis geldt 
namelijk dat het rentebestanddeel in 
de uitkering bij leven onbelast is, indien 
gedurende slechts twaalf jaar premie is 
betaald, mits de jaarlijkse premiestortingen 
een bepaald maximum niet overschrijden. 
Bovendien geldt voor de looptijd van deze 
polis een onbeperkte vrijstelling in box 3, 
indien het verzekerd kapitaal na 1 januari 
1992 niet is verhoogd en de looptijd niet is 
verlengd. Het is dus aantrekkelijk wanneer 
een polis als oud-regime-polis aangemerkt 
wordt. In de onderhavige proefprocedures 
was de vraag aan de orde per welke datum 
de polis tot stand was gekomen, vóór of na 1 
januari 1992. 

Kapitaalverzekeringen zijn levensverzekeringen waarbij het opgebouwde 
bedrag op een overeengekomen datum ineens wordt uitgekeerd. De 
Belastingdienst ziet een kapitaalverzekering als een onderdeel van 
het vermogen. De kapitaalverzekering valt in box 3. Voor sommige in 
het verleden gesloten kapitaalverzekeringen geldt echter, dat juist bij 
uitkering mogelijk belasting is verschuldigd tegen het progressieve 
tarief in box 1. Over het tijdstip van de totstandkoming van deze 
kapitaalverzekeringen heeft de rechtbank Den Haag naar aanleiding van 
een viertal proefprocedures recent uitspraak gedaan. 

Proefprocedures over 
kapitaalverzekeringen
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Tot slot
Uiteindelijk heeft Rechtbank Den Haag 
geoordeeld dat inzending van het 
standaardaanvraagformulier in deze 
procedure niet geldt als acceptatie 
(door de klant) van een aanbod (van de 
verzekeraar), maar moet worden gezien als 
een aanbod van de verzekeringnemer aan 
de verzekeraar. De kapitaalverzekering komt 
dan pas tot stand bij acceptatie daarvan 
door de verzekeraar.

Het beroep op het gelijkheidsbeginsel onder 
verwijzing naar het verkorte vraagformulier 
faalt. De Rechtbank oordeelt dat geen 
sprake is van gelijke gevallen, vanwege de 
verschillen in de civiel-juridische uitleg van 
het tijdstip van totstandkoming van de 
verzekering bij beide varianten. 

Voor kapitaalverzekeringen die rond de 
jaarwisseling van 1992 zijn gesloten, dient 
derhalve te worden gekeken naar de 
condities van het standaardformulier. Pas 
als duidelijk wordt dat dit formulier altijd 
wordt geaccepteerd of slechts onder nadere 
voorwaarden, kan worden vastgesteld of 
sprake is van een oud-regime-polis of Brede 
Herwaarderingspolis.

J. van Dijk
088 288 3263
jevandijk@deloitte.nl

Fiscale behandeling 
kapitaalverzekering

Box 1 Box 3

Kapitaalverzekering 
oud regime (afgesloten 
voor 1 januari 1992)

U moet inkomstenbelasting 
betalen over de uitkering van 
de verzekering, tenzij voor uw 
uitkering een belastingvrijstelling 
geldt. U dient dan het verzekerd 
kapitaal niet te hebben verhoogd, 
de looptijd niet hebben gewijzigd, 
u heeft ten minste 12 jaar achter 
elkaar premie betaald en de 
verzekering is tot slot binnen een 
bepaalde bandbreedte gebleven.

Heeft u uw 
kapitaalverzekering 
afgesloten vóór 1 januari 
1992? Voor de looptijd 
van deze polis geldt een 
onbeperkte vrijstelling in 
box 3, indien de looptijd niet 
is verlengd en het verzekerd 
kapitaal niet is verhoogd.

Kapitaalverzekering 
Brede Herwaardering 
(afgesloten tussen 1 
januari 1992 en 14 
september 1999)

U moet inkomstenbelasting 
betalen over de uitkering 
van deze verzekering. Onder 
voorwaarden heeft u recht op 
vrijstelling; de hoogste premie 
die u in een jaar heeft betaald is 
niet hoger dan 10 keer de laagste 
premie die u in een jaar heeft 
betaald en u heeft ten minste 15 
jaar achter elkaar premie betaald, 
als u uw verzekering premievrij 
heeft gemaakt.

Heeft u uw 
kapitaalverzekering 
afgesloten tussen 31 
december 1991 en 15 
september 1999? Dan is uw 
vrijstelling (max. 123.428,-) 
voor de kapitaaluitkering 
afhankelijk van hoeveelheid 
jaren premie u hebt betaald.

Kapitaalverzekering 
nieuw regime 
(afgesloten na 14 
september 1999)

U hoeft geen inkomstenbelasting 
te betalen over de uitkering van 
een kapitaalverzekering. De 
heffing vindt immers al plaats in 
box 3.

Heeft u uw kapitaalver-
zekering afgesloten na 14 
september 1999? Dan dient 
er altijd vermogensrende-
mentsheffing te worden 
betaald in box 3.
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Voor de financiering van de eigen woning is in de afgelopen jaren door 
sommige belastingplichtigen gebruikgemaakt van een hypothecaire 
lening tegen variabele rente in combinatie met een zogenoemde interest 
rate swap (IRS). De renteswapovereenkomsten worden gebruikt om de 
variabele rente in feite om te vormen tot een vaste rente. De Hoge Raad 
vindt de vergoeding voor de renteswap niet aftrekbaar.

Renteswap en eigen woning

Taxtueel  | Renteswap en eigen woning
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renteswapovereenkomsten gesloten. In het 
kader van deze renteswapovereenkomsten 
heeft belanghebbende vergoedingen 
betaald aan de bank. Deze vergoedingen 
heeft belanghebbende, naast de (variabele) 
rente op de leningen, in aftrek gebracht 
als aftrekbare kosten met betrekking tot 
een eigen woning. De Inspecteur heeft de 
swapvergoedingen niet in aftrek toegelaten. 
Belanghebbende heeft hiertegen bezwaar 
en vervolgens beroep ingesteld. 

Procedure 
In de procedure oordeelde Rechtbank 
Den Haag dat de swaps dienen tot het 
afdekken van financiële risico’s en dat de 
betalingen erop niet strekken tot vergoeding 
voor het lenen van geld. Belanghebbende 
heeft hoger beroep ingesteld tegen 
deze uitspraak. Het Hof Den Haag 
heeft overwogen dat de leningen en de 
swapovereenkomsten in onderling verband 
en samenhang moeten worden bezien. 
Zowel de vergoedingen als de rente behoren 
volgens het hof tot de aftrekbare kosten met 
betrekking tot een eigen woning. 
De Staatssecretaris van Financiën 
heeft tegen de uitspraak van het hof 
cassatieberoep ingesteld en de Hoge Raad 
heeft dit beroep gegrond verklaard. De 
bedragen die belanghebbende heeft betaald 
in het kader van de swapovereenkomsten 
zijn volgens de Hoge Raad geen vergoeding 
voor het ter beschikking stellen van een 
hoofdsom en zijn hiermee niet aan te 
merken als rente van geldleningen. Dat 
de swapovereenkomsten zijn aangegaan 
in samenhang met de herfinanciering van 
de eigenwoningschuld biedt onvoldoende 
grond om de swapvergoeding als rente in 
aanmerking te nemen. De tekst en strekking 
van de eigenwoningregeling bieden 
onvoldoende steun voor een dergelijke 
benadering. 

Conclusie
Het arrest van de Hoge Raad brengt 
met zich dat vergoedingen op 
renteswapovereenkomsten niet 
afgetrokken mogen worden als kosten 
ter zake van een eigen woning. Dit 
houdt in dat belanghebbende enkel de 
variabele rente mag aftrekken binnen de 
eigenwoningregeling.
Naast het feit dat belastingplichtigen de 
vergoeding op de renteswapovereenkomst 
niet meer kunnen aftrekken, speelt 
dat bij het voortijdig beëindigen van de 
swapovereenkomst een koersverlies of 
-winst kan spelen. Als de marktrente is 
gestegen ontvangt de belastingplichtige een 
afkoopsom van de bank; als de marktrente 
is gedaald, moet de belastingplichtige een 
afkoopsom betalen. Waar voorheen een 
discussie kon ontstaan over het antwoord 
op de vraag of deze bedragen belast 
respectievelijk aftrekbaar zouden zijn, speelt 
deze problematiek door dit arrest niet meer 
en valt het resultaat in box 3.

M. de Roos
088 288 3303
maderoos@deloitte.nl

Eigen woning
De eigenwoningregeling geldt voor 
een woning die in eigendom is van de 
belastingplichtige en/of zijn/haar fiscale 
partner en als hoofdverblijf dient. Als 
sprake is van een ‘eigen woning’ wordt het 
eigenwoningforfait tot het inkomen van de 
betreffende belastingplichtige gerekend. 
Daarbij mogen kosten die worden gemaakt 
ter financiering van de eigen woning in 
aftrek komen. Fiscale partners mogen deze 
inkomsten en kosten onderling verdelen in 
hun aangifte inkomstenbelasting. 

Tot de aftrekbare kosten met betrekking tot 
een eigen woning behoren onder andere 
de betaalde rente op schulden (inclusief 
kosten van geldleningen) die behoren tot de 
eigenwoningschuld. De eigenwoningschuld 
bestaat kort gezegd uit de schuld(en) 
die zijn aangegaan ter financiering van 
een eigenwoning. In de parlementaire 
geschiedenis is opgemerkt dat ‘als 
kosten van geldleningen kunnen worden 
genoemd de kosten die samenhangen 
met de financiering van de eigen woning, 
zoals taxatiekosten, afsluitprovisies en 
hypotheekaktekosten’. De Hoge Raad heeft 
in een eerder arrest geoordeeld dat tot 
de kosten van een geldlening uitsluitend 
wordt gerekend de kosten die rechtstreeks 
voortvloeien uit het opnemen, verlengen 
of aflossen van de eigenwoningschuld. Tot 
die kosten behoren niet koersverliezen ten 
opzichte van de euro.

De casus
Belanghebbende heeft bij de bank twee 
leningen gesloten ter herfinanciering 
van zijn eigenwoningschuld. Voor beide 
geldleningen werd een variabele rente 
overeengekomen ter hoogte van de 
driemaands Euribor, verhoogd met een 
opslag van 0,5% op jaarbasis. Tegelijkertijd 
heeft belanghebbende met de bank 

Taxtueel  | Renteswap en eigen woning
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De schijnlening betreft de situatie dat 
partijen in werkelijkheid hebben beoogd 
om eigen vermogen te verschaffen. Of dit 
het geval is, wordt beoordeeld aan de hand 
van de feiten en omstandigheden, waarbij 
de leningvoorwaarden een belangrijke rol 
spelen. Van een deelnemerschapslening 
spreekt men als de rentevergoeding 
nagenoeg geheel winstafhankelijk is, en 
de lening een onbeperkte looptijd heeft 
of een looptijd van meer dan vijftig jaar, 
achtergesteld is bij alle concurrente 
crediteuren en slechts opeisbaar is in geval 
van faillissement, surseance van betaling en/
of liquidatie. Een deelnemerschapslening 
wordt ‘meegesleept’ in de toepassing 
van de deelnemingsvrijstelling als het 
aandelenbezit van de crediteur in de 
debiteur een deelneming vormt. Een 
bodemlozeputlening wordt aangenomen 
als het reeds bij de verstrekking van de 
lening duidelijk is dat de lening – vanwege de 
financiële situatie van de debiteur – niet zal 
worden terugbetaald. Deze variant wordt als 
informele kapitaalstorting gezien.

Terugbetalingsverplichting
Overigens is het zo dat pas aan (her)
kwalificatie van een vermogensverstrekking 
wordt toegekomen als duidelijk is dat het 
civielrechtelijk om een lening gaat. Uit de 
rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat het 
bestaan van een terugbetalingsverplichting 
voor de debiteur hiervoor doorslaggevend 
is. Is die er niet, dan moet worden 
geoordeeld dat het niet om een lening 
gaat, met (onder meer) als gevolg dat de 
(rente)vergoeding niet aftrekbaar is voor 
de debiteur. 

Schuldaansprakelijke geldleningen
Recentelijk is een besluit gepubliceerd 
waarin oud staatssecretaris Wiebes van 
Financiën zijn beleid ontvouwt inzake 
de (her)kwalificatie van zogenoemde 
schuldaansprakelijke geldleningen. Dat 
zijn leningen waarbij de geldverstrekker 
bij faillissement of liquidatie geen recht 
heeft op (volledige) aflossing van de 
hoofdsom, maar gelijk in rang staat met 
de (preferente) aandeelhouders, en dus 
ook als een dergelijke aandeelhouder in de 
verliezen deelt. Het beleid komt er in het 
kort op neer dat de staatssecretaris van 
mening is dat dergelijke geldverstrekkingen 
geen geldleningen in civielrechtelijke zin 
zijn indien deze een onbepaalde looptijd 
hebben (perpetuele schuldaansprakelijke 
geldleningen). Schuldaansprakelijke 
geldleningen zijn volgens de staatssecretaris 
wel geldleningen indien deze een vaste 
looptijd hebben.

Herkwalificatie van 
schuldaansprakelijke geldleningen
De staatssecretaris geeft in het 
besluit tevens een goedkeuring die 
inhoudt dat de crediteur van een 
schuldaansprakelijke perpetuele geldlening 
de deelnemingsvrijstelling daarop mag 
toepassen indien de aandelen die de 
crediteur in de debiteur houdt als een 
deelneming kwalificeren. Hij stelt daarbij 
wel als voorwaarde dat de crediteur 
voorafgaand aan de verstrekking van een 
lening een schriftelijk verzoek indient om 
toepassing van de goedkeuring, en daarbij 
verklaart ook de deelnemingsvrijstelling 
toe te passen in een jaar waarin dat 

Herkwalificatie
De Nederlandse vennootschapsbelasting 
is gebaseerd op het zogenoemde klassieke 
stelsel. Daarin wordt (onder andere) een 
scherp onderscheid gemaakt tussen de 
fiscale gevolgen van verstrekking van 
eigen vermogen en van vreemd vermogen. 
Voor de debiteur onderworpen aan de 
vennootschapsbelasting is immers rente in 
beginsel aftrekbaar, en dividend niet. Voor 
de vpb-plichtige crediteur is rente belast, 
en – indien de deelnemingsvrijstelling 
van toepassing is – ontvangen dividend 
(evenals een waardemutatie) vrijgesteld. 
Het fiscale belang van een juiste kwalificatie 
van het verstrekte vermogen is daarom 
van het grootste belang. Daarnaast wordt 
ook de hoofdsom anders behandeld. 
Waardemutaties van een lening raken de 
belaste winst, terwijl dat – gesteld dat de 
deelnemingsvrijstelling van toepassing 
is – niet het geval is ten aanzien van 
eigenvermogenverschaffing.
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw 
wordt in de rechtspraak van de Hoge Raad in 
drie soorten gevallen een geldverstrekking 
die een formeel-juridisch als lening als 
verstrekt, fiscaal ge(her)kwalificeerd tot 
eigen vermogen:
1. De lening is aan te merken als een 

‘schijnlening’;
2. De lening is aan te merken als een 

‘deelnemerschapslening’;
3. De lening is aan te merken als een 

‘bodemlozeputlening’.

Onlangs is een besluit van de staaatssecretaris gepubliceerd over 
zogenoemde schuldaansprakelijkheid bij geldleningen. Hier gaan wij op 
dat besluit in.

Schuldaansprakelijke 
geldleningen
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nadelig fiscaal nadelig is (bijvoorbeeld in 
geval van een verlies in een jaar dat geen 
liquidatieverlies is).
De staatssecretaris neemt voorts het 
standpunt in dat een schuldaansprakelijke 
lening met een vaste looptijd in beginsel 
een geldlening is. Volgens de bewindsman 
is een dergelijke lening weer geen 
geldlening als de looptijd meer dan vijftig 
jaar is. Als dan ook nog eens de rente 
in feite winstdelend is, kan de lening als 
een deelnemerschapslening kwalificeren 
waardoor daarop de deelnemingsvrijstelling 
van toepassing is. Hij noemt daarbij als 
voorbeeld dat de verschuldigdheid van 
de rentevergoeding afhankelijk is van de 
resultaten.

Fijnmazigheid
Vooral de goedkeuring dat 
schuldaansprakelijke perpetuele 
geldleningen als deelnemerschapslening 
kunnen kwalificeren is voor de praktijk 
nuttig. Dergelijke leningen zijn immers 
(zonder de goedkeuring) niet zonder 
meer als deelnemerschapslening aan te 
merken. Het beleidsbesluit maakt duidelijk 
hoe fijnmazig het fiscale recht is als het 
gaat om kwalificatie van leningen in de 
vennootschapsbelasting. Een zorgvuldige 
beoordeling van elke individuele situatie 
is essentieel.

Mr. M.H.C. Ruijschop
088 288 1795
mruijschop@deloitte.nl
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Terugvordering 
staatssteun
Er is een wetsvoorstel aanhangig 
dat het beter mogelijk maakt om 
verboden staatssteun terug te 
vorderen van de begunstigde van 
die staatssteun. Ook fiscale regels 
worden aangepast. 
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een wetsvoorstel ingediend dat de 
wettelijke grondslag voor terugvordering 
van onrechtmatige staatssteun moet 
verzekeren. Het wetsvoorstel voorziet 
in een zelfstandige wettelijke grondslag 
voor terugvorderingsacties. Hierbij geldt 
het wetsvoorstel voor alle staatssteun-
varianten en dus niet alleen voor de 
terugvordering van fiscale voordelen. 
Voor fiscale kwesties worden wel 
specifieke bepalingen opgenomen. Qua 
rechtsbescherming is voorzien in een 
bezwaarprocedure bij het bestuursorgaan 
dat de terugvorderingsbeschikking vaststelt 
en een beroepsprocedure in eerste en enige 
aanleg bij het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven (CBb).

Bij wijze van uitzondering wordt voor 
fiscale staatssteun aansluiting gezocht 
bij het bestaande instrumentarium 
van navorderingsaanslagen en 
naheffingsaanslagen en de daarbij 
behorende rechtsbescherming. De 
gedachte hierachter is dat buiten twijfel 
moet worden gesteld dat fiscale steun als 
belasting wordt teruggevorderd. Met andere 
woorden: teruggevorderde fiscale steun is 
een vorm van betaalde belasting. Dit is met 
name van belang in de relatie tot landen 
die een verrekeningsstelsel hanteren, zoals 
de Verenigde Staten: Het teruggevorderde 
bedrag kan dan als betaalde belasting 
worden verrekend met de in de Verenigde 
Staten verschuldigde belasting.
Ook wordt de belastingrechter het 
beste in staat geacht om te beoordelen 
of het teruggevorderde bedrag op de 
juiste wijze is berekend. Een essentieel 
verschil met het gewone belastingrecht 
is dat de voorwaarden en termijnen die 
zijn verbonden aan het opleggen van 
navorderings- en naheffingsaanslagen 
niet gelden voor de terugvordering van 
staatssteun; die vijfjaarstermijn zou namelijk 
in veel gevallen veel te kort zijn. De enige 
beperking in de tijd is gebaseerd op het EU-
recht zelf. De bevoegdheid van de Europese 
Commissie om terugvordering te bevelen 

vervalt namelijk tien jaar na het tijdstip 
waarop de staatsteun is verleend. Die 
termijn kan echter onder omstandigheden 
worden gestuit.

Vertrouwensbeginsel
In de fiscale literatuur is het standpunt 
geventileerd dat een belastingplichtige 
onder omstandigheden vertrouwen had 
kunnen ontlenen aan uitlatingen van 
de inspecteur of de wetgever, met als 
gevolg dat de overheid – na een eventuele 
terugvordering – aansprakelijk kan worden 
gesteld en het teruggevorderde bedrag 
als schadevergoeding aan de betreffende 
belastingplichtige zou moeten overmaken. 
Effectief zou de terugvorderingsactie 
daarmee teniet worden gedaan. In de 
toelichting op het wetsvoorstel is op 
dat punt opgemerkt dat een beroep op 
het vertrouwensbeginsel weinig kans 
van slagen heeft. Nationaalrechtelijke 
bepalingen en beginselen, zoals het 
vertrouwensbeginsel, zijn ondergeschikt 
aan het Europeesrechtelijke vereiste 
van effectieve tenuitvoerlegging van het 
terugvorderingsbesluit. Ondernemingen 
kunnen volgens de wetgever slechts dan 
een gewettigd vertrouwen ontlenen aan de 
rechtmatigheid van de toegekende steun, 
indien deze in overeenstemming met de 
EU-rechtelijke regels is aangemeld bij de 
Europese Commissie. De begunstigde 
heeft daarbij bovendien een vergaande 
onderzoeksplicht. Hij zal zichzelf ervan 
moeten vergewissen of sprake is van een 
meldingsplichtige steunmaatregel en of 
deze ook daadwerkelijk door de Europese 
Commissie is goedgekeurd. Een succesvol 
beroep op het vertrouwensbeginsel 
is daarmee volgens de wetgever 
nagenoeg kansloos.

Mr. J.J.A.M. Korving
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl

Staatssteun staat ook ten aanzien van 
de fiscaliteit in het midden van de 
belangstelling. Binnen het Europese 

recht is het namelijk niet alleen verboden 
om grensoverschrijdende situaties minder 
gunstig te behandelen dan binnenlandse 
situaties, het is ook niet toegestaan 
om bepaalde – veelal binnenlandse – 
ondernemingen te bevoordelen ten opzichte 
van andere ondernemingen. Dat laatste is 
het EU-staatssteunverbod.

Er is sprake van staatssteun als een EU-
lidstaat een selectief voordeel toekent dat 
de concurrentiepositie beïnvloedt. Van 
een dergelijk voordeel kan bijvoorbeeld 
sprake zijn als een wettelijke regeling slechts 
van toepassing is op een beperkte groep 
belastingplichtigen of als een individueel 
voordeel wordt toegekend op discretionaire 
basis. Dergelijke voordelen kunnen onder 
andere in fiscale rulings worden afgesproken 
met de Belastingdienst. Een aantal van 
die rulings ligt momenteel onder vuur. 
De Europese Commissie heeft diverse 
malen gemeld dat rulings in beginsel geen 
staatssteun vormen, met name wanneer 
zij slechts een bevestiging van een fiscale 
behandeling bevatten die ook zonder 
de ruling zou zijn verkregen. Maar er zijn 
volgens de Europese Commissie ook rulings 
die selectief zijn en daarmee wel staatssteun 
kunnen zijn. In die gevallen wordt een 
procedure gestart tegen een lidstaat die 
een dergelijke ruling heeft afgegeven. Als 
de lidstaat die procedure verliest moet 
de steun worden teruggevorderd van de 
begunstigde onderneming.

Terugvordering 
In de Nederlandse wetgeving ontbreekt 
op dit moment een wettelijke grondslag 
om eventueel verstrekte staatssteun 
terug te vorderen. Hoewel men zich 
fundamenteel de vraag kan stellen of 
een dergelijke specifieke wettelijke basis 
nodig is of dat een impliciete grondslag 
voortvloeit uit het supranationale EU-
recht, heeft de wetgever zekerheidshalve 

Taxtueel  | Terugvordering staatssteun
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eventuele bezwaar- of beroepsprocedure 
ten nadele van de belastingplichtige 
omgekeerd en verzwaard. Dit betekent 
dat hij overtuigend moet aantonen dat de 
aanslag onjuist is. Deze sanctie ontslaat de 
inspecteur overigens niet van de verplichting 
om zich bij het schatten van het belastbare 
inkomen redelijk op te stellen.

Omdat de informatiebeschikking kennelijk 
onvoldoende (of niet snel genoeg) resultaat 
opleverde, heeft de Nederlandse Staat 
vervolgens een kort geding aangespannen 
bij de civiele rechter om belanghebbende op 
straffe van een dwangsom te veroordelen 
tot het verstrekken van de gevraagde 
informatie. Dat is een zeer vergaande stap 
die zelden voorkomt: de belanghebbende is 
dus kennelijk nogal volhardend geweest in 
zijn weigering.

Uitgangspunt van de Hoge Raad in dergelijke 
procedures is dat de Staat aannemelijk moet 
maken dat de gevraagde informatie bestaat 
en dat de belastingplichtige daarover 
beschikt of redelijkerwijs de beschikking 
kan krijgen. Op hem rust derhalve wel 
een inspanningsverplichting om aan het 
informatieverzoek van de fiscale autoriteiten 
te voldoen. Kennelijk waren de rechtbank 
en het gerechtshof er niet van overtuigd dat 
belanghebbende voldoende invulling aan 
zijn inspanningsverplichting heeft gegeven, 
want in beide instanties is de vordering van 
de Staat toegewezen en ook een dwangsom 
vastgesteld. 

Bewaarplicht
In cassatie is vervolgens door 
belanghebbende aangevoerd dat de 
Belastingdienst in strijd met de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur zou 
hebben gehandeld door gegevens op te 
vragen, nadat de wettelijke bewaartermijn 
van zeven jaren is verstreken. Volgens 
de Hoge Raad geldt die termijn echter 
alleen voor administratieplichten ter zake 
van gegevens die tot hun administratie 
behoren. De administratieverplichting 
staat uitdrukkelijk los van de voor 
alle belastingplichtigen geldende 
informatieverplichting. Die verplichting is 
niet aan een bepaalde termijn gebonden, 
maar geldt zolang de door de inspecteur 
gevraagde gegevens en inlichtingen van 
belang kunnen zijn voor de belastingheffing. 

Conclusie 
Uit het voorgaande blijkt wel dat 
oplettendheid is geboden bij de beslissing 
om bepaalde stukken al dan niet te bewaren. 
Dit geldt zeker voor stukken die informatie 
bevatten over buitenlandse inkomsten of 
buitenlandse vermogensbestanddelen. 
Daarvoor geldt namelijk een verlengde 
navorderingstermijn van twaalf jaar. Een 
gewaarschuwd mens telt voor twee!

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

Een ieder is op verzoek van de inspecteur 
verplicht om gegevens en inlichtingen 
te verstrekken en gegevensdragers 
(bijvoorbeeld rekeningafschriften of 
facturen) voor raadpleging ter beschikking 
te stellen als dat voor zijn belastingheffing 
van belang kan zijn. In sommige gevallen 
bestaat zelfs de verplichting om uit eigen 
beweging een onjuistheid of onvolledigheid 
aan de Belastingdienst te melden. De 
achterliggende gedachte achter deze 
verplichtingen is dat de inspecteur over 
voldoende controlemiddelen moet kunnen 
beschikken om vast te stellen hoeveel 
belasting daadwerkelijk verschuldigd is. 
Recentelijk heeft de Hoge Raad beslist dat 
een belastingplichtige een informatieverzoek 
van de Belastingdienst niet kan afweren met 
de stelling dat de wettelijke bewaartermijn 
van zeven jaar reeds verstreken is. De feiten 
in die zaak lagen als volgt.

Buitenlandse bankrekening
Uit microfiches die door de Belgische 
fiscale autoriteiten aan het Ministerie 
van Financiën zijn verstrekt, is gebleken 
dat de belanghebbende in deze zaak in 
de jaren 1993 en 1994 rekeningen heeft 
aangehouden bij de KB-Lux bank. Het saldo 
van deze rekeningen bedroeg (omgerekend) 
ongeveer € 30.000. Onduidelijk is wat 
er daarna met deze gelden is gebeurd. 
Aangezien belanghebbende onvoldoende 
opening van zaken gaf, heeft de 
inspecteur in 2013 een zogenoemde 
informatiebeschikking afgegeven. Indien een 
dergelijke beschikking onherroepelijk komt 
vast te staan, wordt de bewijslast in een 

De fiscus heeft een vergaand recht om allerlei informatie van 
belastingplichtigen op te vragen. Dit kan zelfs gaan over een langere 
termijn dan de periode waarover ondernemers informatie moeten 
bewaren, zo oordeelde de rechter onlangs. 

Informatieverplichting niet 
aan termijn gebonden 
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omdat die richtlijn op 31 december 2018 in 
nationaal recht moet zijn omgezet. Voor de 
bepalingen van ATAD2 geldt een deadline 
van 31 december 2019. De kernpunten van 
het conceptwetsvoorstel zijn de volgende: 
• Earningsstrippingregeling: Er wordt 

een nieuwe renteaftrekbeperking 
geïntroduceerd. Een overschot aan 
leningskosten, zoals rentelasten en 
koersresultaten, is slechts aftrekbaar 
tot 30% van het belastbaar inkomen van 
een belastingplichtige vóór ‘interest, tax, 
depreciation and amortisation’ (EBITDA), 
op voorwaarde dat de belastingplichtige 
deel uitmaakt van een groep. Eerst moet 
derhalve sprake zijn van een positief 
saldo van betaalde en ontvangen rente. 
Als meer rente wordt betaald dan dat 
rente wordt ontvangen is dat overschot 
aan leningskosten slechts aftrekbaar tot 
een bedrag van 30% van het EBITDA. 
Wanneer het overschot aan leningskosten 
hoger is dan het 30%-plafond kan 
het niet-aftrekbare deel worden 
voortgewenteld naar het volgende jaar 
om dan alsnog verrekend te worden. Uit 
het regeerakkoord kan worden afgeleid 
dat een drempel van toepassing is van 
€ 1 mln.: tot dat bedrag is rente in elk geval 
aftrekbaar. In het conceptwetsvoorstel 
was nog een drempel van € 3 mln. 

toegestaan. Hiermee wordt het kleinere 
bedrijfsleven enigszins tegemoet 
gekomen.

• CFC-regels: ATAD1 stelt voor om 
zogenoemde CFC-regels in te voeren 
om grondslaguitholling tegen te gaan. 
Door middel van CFC-wetgeving kan 
het land van de moedermaatschappij 
bepaalde (zeer) laag belaste inkomsten 
van de dochtermaatschappij in 
de belastinggrondslag van de 
moedermaatschappij betrekken, zonder 
dat de dochtervennootschap deze winsten 
heeft uitgekeerd. Nederland kan daardoor 
in feite niet-Nederlandse winsten toch al 
belasten. De gedachte achter de regeling 
is om het minder aantrekkelijk te maken 
om winsten in een laagbelastend land 
‘op te potten’. Een CFC kwalificeert als 
laagbelast indien de op het niveau van 
dergelijke CFC’s geheven winstbelasting 
wezenlijk minder is dan 50% van de 
Nederlandse vennootschapsbelasting 
die zou zijn geheven indien zo’n CFC 
Nederlands belastingplichtige zou 
zijn geweest. Voor deze test zou de 
belastinggrondslag van de CFC moeten 
worden herberekend naar Nederlandse 
maatstaven, met inachtneming van regels 
zoals de deelnemingsvrijstelling en het 
arm’s length-beginsel.

De EU-heeft vorig jaar de anti-
belastingontwijkingsrichtlijn of Anti Tax 
Avoidance Directive (ATAD) tot stand 
gebracht. De eerste versie van de richtlijn, 
ATAD1, bevat regels die betrekking 
hebben op onder andere exitheffingen, 
‘earnings stripping’ en ‘controlled foreign 
companies’ (CFC’s). Daarnaast bevatte 
ATAD1 ook eenvoudige regels om, in intra-
EU verhoudingen, hybride mismatches te 
bestrijden. In de amenderingsrichtlijn ATAD2 
zijn deze regels ter bestrijding van hybride 
mismatches sterk uitgebreid door ook 
hybride mismatches in relatie tot niet-EU-
lidstaten te bestrijden. Kenmerkend voor 
het gebruik van richtlijnen als harmonisatie-
instrument is dat deze moeten worden 
omgezet in nationaal recht. Dat betekent 
dat Nederland de bepalingen uit ATAD1, 
en later ook uit ATAD2, in de Nederlandse 
wetgeving moet opnemen. Omdat het een 
ingrijpende wijziging van de wet behelst is 
de staatssecretaris op tijd begonnen. 

Conceptwetsvoorstel
Vooruitlopend op een daadwerkelijk 
wetsvoorstel heeft de Staatssecretaris van 
Financiën een document gepubliceerd met 
mogelijke wijzigingen in (voornamelijk) de 
vennootschapsbelasting. Dit betreft de 
wijzigingen die het gevolg zijn van ATAD1, 

De zogenoemde anti-BEPS-richtlijn moet in 2019 worden ingevoerd 
in de Nederlandse regelgeving. De wetgever is daarover een 
internetconslutatie gestart ter voorbereiding op een in te dienen 
wetsvoorstel. In deze bijdrage komen de belangrijskte punten van de 
consultatie aan de orde.

Internetconsultatie 
over Anti-Tax 
Avoidance Directive
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Wel zou Nederland voor 
vennootschapsbelastingdoeleinden 
de optie tot uitstel van invordering van 
exitheffingen zoals we die nu kennen, 
dienen te verminderen van tien naar 
vijf jaar. Een verdere wijziging van de 
wetgeving is nodig voor gevallen waarin 
een belastingplichtige gedurende de 
looptijd van het uitstel van betaling de 
stille reserve daadwerkelijk realiseert. 
Volgens de huidige wet kunnen 
openstaande termijnen nog steeds in 
die jaren worden ingevorderd, maar 
ATAD1 verplicht Nederland om de 
openstaande termijnen op het moment 
van realisatie toch onmiddellijk in te 
vorderen. Dit is als zodanig gewijzigd 
in het conceptwetsvoorstel. Daarnaast 
komt de mogelijkheid in de huidige 
wetgeving om uitstel van betaling 
te verkrijgen tot het moment van 
daadwerkelijke realisatie te vervallen. 
Deze optie, die we nog wel kennen voor 
de aanmerkelijkbelanghouder in de 
inkomstenbelasting, kan na implementatie 
niet langer worden toegepast in de 
sfeer van de vennootschapsbelasting. 
ATAD1 bevat tevens een ‘General Anti 
Abuse Rule’ (GAAR) als minimumnorm. 
Het conceptwetsvoorstel wijst erop dat 
de GAAR al voldoende in de Nederlandse 
jurisprudentie is verankerd, te weten door 
het beginsel van fraus legis. Derhalve 
wordt geen voorstel tot implementatie van 
een dergelijke bepaling in een wettelijke 
bepaling gedaan.

Mr. J.J.A.M. Korving
088 288 1911
jkorving@deloitte.nl

 •  Exitheffing: Een derde belangrijk 
element in ATAD1 betreft exitheffingen. 
Exitheffingen kunnen worden geheven 
over stille en fiscale reserves op het 
moment dat een vennootschap of 
vermogensbestanddeel niet langer aan de 
Nederlandse heffingswet is onderworpen. 
ATAD1 stelt voor om – indien een lidstaat 
dergelijke exitheffingen nog niet kent – 
mogelijkheden van fiscale eindafrekening 
in te voeren. Hiermee wordt 
bewerkstelligd dat vennootschappen (of 
vermogensbestanddelen) niet kunnen 
worden onttrokken aan heffing door ze 
vervolgens, na emigratie, tegen een fiscaal 
gunstig tarief te vervreemden.  
 
De Nederlandse exitheffingwetgeving 
is grotendeels in overeenstemming met 
de exitheffingbepalingen in ATAD1. Dat 
komt omdat de betreffende wetgeving 
door het Hof van Justitie al diverse malen 
is bekritiseerd, wat ook in Nederland 
al tot aanpassing heeft geleid. Zo 
kent Nederland al een methode om 
de invordering van de vastgestelde 
exitheffing in termijnen te betalen en 
is Nederland, als immigratieland, al 
verplicht tot het verlenen van een step-up 
in de waardering tot de waarde in het 
economisch verkeer. Met dit laatste wordt 
beoogd de heffingsbevoegdheid op het 
moment van daadwerkelijke realisatie 
zo te verdelen dat de oorspronkelijke 
vertrekstaat belasting kan heffen over 
het daar aangegroeide deel en Nederland 
wordt beperkt tot het aan de Nederlandse 
periode toerekenbare gedeelte. 
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en omstandigheden kan het contract 
civielrechtelijk mogelijk geduid worden als 
een personenvennootschap (maatschap, 
vof of cv). Een als personenvennootschap 
vormgegeven fonds kan niet als een 
vennootschapsbelastingplichtig open FGR 
worden aangemerkt. 

Verdere vereisten
Om te kunnen spreken van een FGR dienen 
er minimaal twee participanten te zijn, 
waarbij iedere participant gelden of andere 
activa inbrengt. Een open FGR dat er niet 
op is gericht om meer dan een participant 
te hebben, is derhalve niet mogelijk. Verder 
dient de werkzaamheid van het fonds te 
bestaan uit beleggen. Het bezit van het 
vermogen moet derhalve gericht zijn op 
het verkrijgen van waardestijgingen en 
het rendement daarvan die bij normaal 
vermogensbeheer kunnen worden 
verwacht. Als een open FGR alle aandelen 
houdt in een bv waarin een onderneming 
wordt gedreven, is geen sprake van 
beleggen. Als tussen het fonds en de 
werkmaatschappij een holding is geplaatst, 
zal van beleggen sprake zijn indien het 
bezit van de aandelen slechts is gericht op 
het verkrijgen van een waardestijging en 
het rendement daarvan die bij normaal 
vermogensbeheer kunnen worden 
verwacht. 

Verhandelbaarheid
In de openbaar gemaakte stukken wordt 
benadrukt dat de verhandelbaarheid 
van bewijzen van deelgerechtigheid het 
onderscheidend criterium is om te bepalen 

of sprake is van een open, dan wel besloten 
FGR. Als de ene participant de wettelijke 
vertegenwoordiger is van de andere 
participanten (minderjarigen), is geen 
sprake van vrije verhandelbaarheid van 
de participatie. In dat geval ligt de vraag of 
verhandeld mag en kan worden immers in 
één hand. 

Media-aandacht
De figuur van het open FGR heeft recentelijk 
veel media-aandacht gekregen. Diverse 
nieuwsbronnen berichtten over de trend 
om box 3 vermogen onder te brengen 
in een open FGR. Er wordt in dat geval 
vennootschapsbelasting betaald over 
het werkelijke rendement, wat veelal 
lager zal zijn dan het forfait in box 3. De 
Staatssecretaris van Financiën acht het tot 
op heden niet opportuun om wettelijke 
maatregelen te treffen om onbedoeld 
gebruik van een dergelijk fonds te 
voorkomen. Daarbij merkt hij op dat de 
omvang van de besparing van beleggen via 
een open FGR voornamelijk afhankelijk is 
van de hoogte van het werkelijke rendement 
alsmede de hoogte van het vermogen. 
Een andere reden voor de toegenomen 
populariteit is het feit dat voor een open 
FGR geen publicatieplicht geldt. Overigens 
is het momenteel niet duidelijk of voor 
een open FGR ook een UBO geregistreerd 
zal moeten worden; daar wordt nader 
onderzoek naar gedaan.

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

Een FGR wordt gebruikt als beleggingsfonds, 
familiefonds en tussenholding in 
internationale verhoudingen. Het is een 
samenwerkingsverband tussen twee of 
meer personen. De deelnemers in het fonds 
participeren gezamenlijk door middel van 
een participatiebewijs. Een FGR is een fiscaal 
vehikel dat niet als zodanig in het civiele 
recht is gedefinieerd: het komt tot stand bij 
overeenkomst. 

Open of besloten
Bij een open FGR zijn de participatiebewijzen 
in het fonds vrij verhandelbaar. Een 
dergelijk fonds is belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting en heeft daarmee 
mogelijk toegang tot het fiscale regime 
voor vrijgestelde beleggingsinstellingen 
en fiscale beleggingsinstellingen. Bij een 
besloten FGR is er toestemming nodig van 
de andere participanten om participaties 
te kunnen verkopen. Een besloten FGR 
is fiscaal transparant en als zodanig niet 
vennootschapsbelastingplichtig. De 
waarde van de participaties wordt bij de 
desbetreffende participanten rechtstreeks 
in de belastingheffing betrokken. 

Materiële beoordeling
Volgens de Belastingdienst moet de 
realiteit van een FGR materieel worden 
beoordeeld. Uit de recent openbaar 
gemaakte documenten blijkt tot op zekere 
hoogte hoe die materiële beoordeling zou 
moeten worden ingevuld. Op grond van 
de inhoud van de fondsovereenkomst, 
de feitelijke gedragingen van de 
betrokken partijen en overige feiten 

Recentelijk is door de Belastingdienst een aantal documenten vrijgegeven 
die inzicht verschaffen in het beleid inzake de beoordeling of al dan 
niet sprake is van een open fonds voor gemene rekening (FGR). In deze 
bijdrage beschrijven we de hoofdlijnen hiervan. 

Open fonds voor 
gemene rekening
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aanzien van deze onderscheiden objecten 
sprake was van voor verhuur bestemde 
woningen en dus belastingplicht voor de 
verhuurderheffing.

Verhuur
Ten aanzien van het begrip ‘verhuur’ 
heeft de Hoge Raad eerder beslist dat het 
burgerlijk recht hiervoor als uitgangspunt 
dient te worden genomen. Als een 
vergoeding wordt betaald voor het gebruik 
van een woning die niet van elke reële 
betekenis is ontbloot, is reeds sprake van 
verhuur. Een bruikleen-overeenkomst 
is burgerrechtelijk geen huur. Het hof 
paste het arrest van de Hoge Raad toe en 
oordeelde dat zowel de ‘overeenkomst 
tot tijdelijk gebruik van gemeentepand’ 
betreffende de anti-kraakobjecten als de 
‘tijdelijke huurovereenkomst op grond 
van een bepaling in de Leegstandwet 
betreffende de leegstandwetobjecten’ 
kwalificeren als verhuur en niet als 
bruikleen. Er was dus sprake van 
belastingplicht voor de verhuurderheffing 
ten aanzien van deze woningen.

Bestemmingscriterium
De vervolgvraag is of ten aanzien 
van de woningen ook aan het 
bestemmingscriterium wordt voldaan. Deze 
vraag is lastiger te beantwoorden want het 
is niet duidelijk of het bestemmingscriterium 
vanuit de eigenaar (subjectief) of vanuit de 
woning (objectief) dient te worden bekeken. 
Het hof besliste dat als op de peildatum 1 
januari feitelijk sprake is van verhuur, de 
betreffende woningen voor de verhuur zijn 
bestemd. Of dit tijdelijke verhuur is met 
het oog op toekomstige sloop/verkoop is 
volgens het hof dus niet van belang. 

Bestemmingscriterium en leegstand
Veel wezenlijker is de vraag of in 
situaties van leegstand wordt voldaan 
aan het bestemmingscriterium. De 
Belastingdienst gaat hier als hoofdregel 
wel vanuit. Het hof kwam in deze zaak 
niet aan de leegstandsdiscussie toe. 
Recent oordeelde een rechtbank dat een 
leegstaande woning die voorheen als 
sociale huurwoning werd verhuurd niet 
voldoet aan het bestemmingscriterium 
als de leegstaande woning zal worden 
gesloopt, geherstructureerd of verkocht. Het 
verschil tussen sloop en herstructurering 
is gelegen in het feit dat in de situatie van 
herstructurering bekend is dat in c.q. op 
de plaats van de gesloopte woningen 
nieuwe woningen zullen worden gebouwd. 
Overigens oordeelde de rechtbank dat 
woningen die in het kader van een renovatie 
tijdelijk leeg staan en daarna weer verhuurd 
worden, nog steeds voor verhuur zijn 
bestemd en belastingplichtig voor de 
verhuurderheffing zijn gebleven.

Afsluitend
De reikwijdte van de belastingplicht voor de 
verhuurderheffing wordt door de rechter 
steeds verder ingekleurd. Om het plaatje 
helemaal compleet te krijgen, zal de Hoge 
Raad als hoogste rechter zijn oordeel 
moeten geven over de toepassing van het 
bestemmingscriterium in leegstandsituaties. 
Dan weten we zeker of de rechtbank en 
het Hof met hun uitspraken op het goede 
spoor zitten. 

Drs. G.J.W. de Ruiter
088 288 0361
GdeRuiter@deloitte.nl

De verhuurderheffing is een belasting ten 
laste van de (juridische) eigenaren van 
sociale huurwoningen. Of een woning 
kwalificeert als sociale huurwoning wordt 
bepaald door de hoogte van de huurprijs. 
Voor de verhuurderheffing per 1 januari 
2017 geldt dat als de huurprijs niet hoger 
is dan € 710,68 per maand er in beginsel 
sprake is van een sociale huurwoning. 
Bepaalde categorieën woningen zijn 
uitgezonderd van de verhuurderheffing 
(zoals recreatiewoningen). Belastingplicht 
voor de verhuurderheffing komt pas aan de 
orde als er sprake is van een in Nederland 
gelegen voor de verhuur bestemde sociale 
huurwoning. De begrippen ‘verhuur’ en 
‘bestemd voor’ zijn derhalve cruciaal. Deze 
begrippen stonden centraal in recente 
rechtspraak.

De casus
In een door het Gerechtshof 
’s-Hertogenbosch berechte zaak betrof het 
een gemeente die woningen in eigendom 
had waarin tijdelijk mensen werden 
gehuisvest. Deze tijdelijke huisvesting had 
enerzijds als achtergrond het voorkomen 
van leegstand, kraken of verloedering (de 
anti-kraakobjecten). Voor deze woningen 
werd een vergoeding voor gebruik van 
€ 113,45 per maand betaald, terwijl de 
kosten van dagelijks onderhoud en de 
kosten van nutsvoorzieningen ten laste van 
de gebruiker kwamen. Op andere woningen 
was de Leegstandwet van toepassing, zodat 
de verhuurder gemakkelijker en zonder 
schadevergoeding de huur kan opzeggen 
(de leegstandwetobjecten). Ten aanzien 
van deze tweede categorie woningen was 
een kale huur van € 601,77 per maand 
verschuldigd. De vraag was of er ten 

Voor de verhuurderheffing is onlangs rechtspraak verschenen over de 
begrippen verhuur en sociale huurwoningen. Op deze cruciale begrippen 
gaan wij hieronder in. 

Verhuurderheffing
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Vastgoedactiviteiten: beleggen of ondernemen? 
Het antwoord op deze vraag is beslissend of 
in voorkomende gevallen een beroep op de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteit kan worden gedaan.



38

Twee recente uitspraken van Hof Den 
Haag laten zien hoe deze invulling in 
sterke mate bepaald wordt door de 
specifieke omstandigheden van het 
voorliggende geval. 

Wél BOR ondanks vastgoedverhuur
In de eerste uitspraak ging het om de 
schenking van een certificaat van een 
aandeel in een vennootschap, die zich 
samen met haar deelnemingen bezighoudt 
met projectontwikkeling, bouwactiviteiten 
en de verhuur van vastgoed. Met betrekking 
tot projectontwikkeling en bouwactiviteiten 
bestaat vaak weinig discussie dat sprake is 
van een onderneming. Wat vastgoedverhuur 
betreft, is in de beleidssfeer aangegeven 
dat dit in beginsel als beleggen 
kwalificeert. Conform deze beleidslijn 
heeft de inspecteur toepassing van de 
BOR geweigerd, voor zover de waarde 
van het certificaat betrekking had op de 
verhuuractiviteiten. De rechtbank volgt 
deze benadering.

Hof Den Haag oordeelt echter dat het 
vermogen van de vennootschap wél volledig 
voor de faciliteit in aanmerking komt. 
Het hof hecht belang aan het feit dat de 
verhuuractiviteiten 82% van de beschikbare 
arbeidscapaciteit van de vennootschap 
vergen. Deze verhuuractiviteiten 
bestaan hoofdzakelijk uit het zelf voeren 
van de regie over alle ontwikkelingen, 
intensief relatiebeheer en deelname in 
samenwerkingsverbanden. Bovendien heeft 
de belastingplichtige aannemelijk gemaakt 
dat door deze arbeid een hoger rendement 
op de verhuur te verwachten was dan 
gebruikelijk is. Opvallend is dat het hof de 

verhuuractiviteiten niet ziet als onderdeel 
van een vastgoedonderneming, maar 
overweegt dat bij elk van de verschillende 
activiteiten afzonderlijk sprake is van meer 
dan normaal vermogensbeheer.

Geen BOR vanwege te weinig arbeid 
In de tweede zaak betrof het de vererving 
van aandelen in een vastgoedvennootschap. 
Tot het vermogen van de vennootschap 
behoren twaalf panden. De panden worden 
verhuurd aan een andere vennootschap 
waarin de erflater een belang had en door 
die vennootschap weer doorverhuurd 
aan verschillende horecagelegenheden. 
De erfgenamen doen een beroep op 
de bedrijfsopvolgingsregeling, maar dat 
wordt door de inspecteur afgewezen en 
in beroep ook door de rechtbank. Het hof 
gaat evenmin mee in de stellingname van 
de erfgenamen.

Waar in andere zaken nog wel eens 
uitgebreid wordt ingegaan op het behaalde 
rendement, focust het hof zich in deze zaak 
met name op de verrichte arbeid. De erflater 
besteedde 20 uur per week aan het beheer 
van de vastgoedportefeuille en ontving 
daarvoor een bescheiden jaarsalaris. Dat 
was naar het oordeel van het hof een te 
beperkte omvang om van meer dan normaal 
vermogensbeheer te spreken. De vraag is of 
het hof daarmee een juiste maatstaf heeft 
aangelegd. Het gaat volgens het criterium 
van de Hoge Raad namelijk niet zozeer om 
de omvang van de arbeid, maar om de 
vraag of die arbeid ertoe leidt dat een hoger 
rendement wordt behaald dan bij normaal 
vermogensbeheer. Over het rendement 
kon het hof sowieso geen oordeel vellen. 

In Taxtueel hebben we vaker 
geschreven over de vraag of de 
bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) van 

toepassing kan zijn bij activiteiten die 
bestaan uit de exploitatie van onroerende 
zaken. De BOR verleent een vrijstelling 
van schenk- en erfbelasting variërend 
van 83-100%. Daarnaast geldt voor de 
inkomstenbelasting een mogelijkheid 
om de belastingclaim in box 2 door 
te schuiven naar de bedrijfsopvolger. 
Naast de randvoorwaarden waaraan de 
bedrijfsoverdracht moet voldoen, gelden de 
faciliteiten alleen voor zover het geschonken 
of vererfde vermogen betrekking heeft op 
een onderneming.

Onroerendegoedexploitatie
In veel gevallen is het duidelijk of sprake is 
van een onderneming. Bij de exploitatie 
van vastgoed ligt dat anders. Enerzijds 
kan het rendabel maken van vastgoed 
worden gezien als beleggen, omdat het 
behaalde rendement wordt verkregen 
vanwege het ter beschikking stellen van 
een vermogensbestanddeel. Anderzijds 
kan vastgoedexploitatie als onderneming 
gelden, omdat de werkzaamheden die 
samenhangen met een goede exploitatie 
vaak veel verder gaan dan normaal 
vermogensbeheer en het rendement 
daardoor ook veel hoger kan liggen. De 
Hoge Raad hanteert het criterium dat 
arbeid moet zijn verricht die naar haar 
aard en omvang onmiskenbaar ten doel 
heeft om voordelen uit de onroerende 
zaken te behalen, die het bij normaal 
vermogensbeheer opkomende rendement 
te boven gaan. Die norm moet door de 
lagere rechters nader worden ingevuld. 

Taxtueel  | Ontwikkelingen bedrijfsopvolging en vastgoed
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De belastingplichtige stelde wel dat het 
behaalde rendement hoger was dan 
doorgaans wordt behaald door beleggers, 
maar had deze stelling niet met feiten en 
omstandigheden onderbouwd.

Conclusie
De besproken uitspraken van Hof Den Haag 
bevestigen andermaal dat geen algemene 
conclusie te trekken is over de toepassing 
van de BOR bij vastgoedactiviteiten. De 
jurisprudentie op dit punt wordt bepaald 
door de feiten en omstandigheden van 
het specifieke geval. Bovendien laten 
de uitspraken van het hof zien dat het 
criterium van de Hoge Raad niet altijd 
even consequent wordt toegepast. Voor 
de belastingplichtige blijft het in dit soort 
zaken essentieel om zoveel mogelijk 
feiten en omstandigheden naar voren te 
brengen die de kwalificatie als onderneming 
kunnen staven. 

Mr. dr. W.R. Kooiman
088-2887330
rkooiman@deloitte.nl
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Afgelopen zomer heeft de strafkamer van Hof Den Bosch zich gebogen 
over de vraag of een bestuurder van een vennootschap veroordeeld 
kan worden voor het onjuist doen van aangiften omzetbelasting door de 
boekhouder van deze vennootschap. Dat blijkt mogelijk. 

Nalatigheid boekhouder:  
straf voor bestuurder
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Deze omstandigheden hadden volgens het 
Hof voor de bestuurder aanleiding moeten 
zijn om in te grijpen. Door dit na te laten 
is de bestuurder tekortgeschoten in de 
samenwerking met het boekhoudkantoor. 
Dat was voldoende om de bestuurder een 
verwijt te maken en daarmee een straf op 
te leggen.

Boeterecht
De onderhavige zaak is niet alleen van 
belang voor het strafrecht zoals in deze 
procedure, maar ook voor het fiscale 
boeterecht. Vóór 1 december 2006 was in 
het fiscale boeterecht de hoofdregel dat 
de opzet of grove schuld van een adviseur 
wel aan de belastingplichtige toegerekend 
kon worden. Dit was slechts anders als 
de belastingplichtige kon aantonen dat 
hij redelijkerwijs niet hoefde te twijfelen 
aan de fiscale aanvaardbaarheid van 
diens adviezen. Op 1 december 2006 is 
de Hoge Raad echter teruggekomen van 
dit standpunt. Sindsdien geldt ook in het 
fiscale boeterecht als uitgangspunt dat 
opzet of grove schuld van een adviseur 
niet toegerekend kan worden aan de 
belastingplichtige. Het inschakelen van 
een adviseur sluit echter niet uit dat ook 
bij de belastingplichtige zelf opzet of grove 
schuld aanwezig kan zijn. Dit kan zich 
voordoen wanneer de belastingplichtige niet 
voldoende zorg heeft betracht bij de keuze 
van en/of de samenwerking met de adviseur. 
De overwegingen in de hier aan de orde 
zijnde zaak zijn gericht op de samenwerking 
met de adviseur.

Strafrechtelijke afdoening
Bij fiscale zaken gaat het Openbaar 
Ministerie niet zonder meer over tot 
strafrechtelijke vervolging. In beginsel 
gebeurt dit pas bij een substantieel 
benadelingsbedrag, eventueel in combinatie 
met andere aspecten. In deze zaak was het 
benadelingsbedrag alleen niet voldoende 
om over te gaan tot strafrechtelijke 
vervolging. Het Openbaar Ministerie sloeg 
hier toch de strafrechtelijke weg in omdat 
het strafbare feit werd gepleegd met 
medewerking van een adviseur. Omdat 
adviseurs een vertrouwensrol hebben, 
zowel richting de overheid als richting 
belastingplichtigen, vindt het Openbaar 
Ministerie dit een verzwarend aspect.

Tot slot
Het interessante aan deze zaak is om te 
zien waar de rechter naar kijkt als een 
belastingplichtige zich achter zijn adviseur 
wil verschuilen. Dit gaat zowel op voor 
het fiscale boeterecht als voor het fiscale 
strafrecht. Daarnaast is het interessant 
om te zien in welke gevallen het Openbaar 
Ministerie overgaat op strafrechtelijke 
vervolging en de zaak niet afdoet met een 
boete. In het algemeen worden de meeste 
zaken waar te weinig belasting is betaald 
overigens geheel in de fiscale boetesfeer 
afgedaan en niet in de strafsfeer. Dat laatste 
is eigenlijk alleen aan de orde als het om 
‘zware’ gevallen gaat. 

J.W.M. Verbaarschot MSc
088 288 6021
joverbaarschot@deloitte.nl

Casus
In deze fraudezaak onder het fiscale 
strafrecht gaat het om de bestuurder van 
een vennootschap die gedurende een 
periode van twee jaren feitelijk leiding zou 
hebben gegeven aan het onjuist doen 
van maandaangiften omzetbelasting. 
De aangiften werden verzorgd door een 
boekhoudkantoor. De vraag die het Hof 
moest beantwoorden, was of de bestuurder 
van de vennootschap medeschuldig is aan 
deze onjuiste aangiften, of dat de schuld 
volledig bij het boekhoudkantoor ligt. 
Uitgangspunt in de rechtspraak is namelijk 
dat iemand alleen strafrechtelijk kan worden 
vervolgd indien hem of haar persoonlijk een 
verwijt kan worden gemaakt.

Het oordeel van de strafkamer van het 
Hof is dat de bestuurder zich niet kan 
verschuilen achter het boekhoudkantoor 
en dat betrokkene zelf opdracht heeft 
gegeven tot het plegen van belastingfraude 
door jarenlang onjuiste gegevens aan 
het boekhoudkantoor door te geven. 
Interessant in deze casus zijn de 
overwegingen van het Hof waarom de 
bestuurder zich niet kan verschuilen achter 
het boekhoudkantoor:
 • De bestuurder leverde kratten met 
administratie aan bij het boekhoudkantoor 
en haalde deze vervolgens onaangeroerd 
weer op.

 • Van de voormalige boekhouder moest de 
bestuurder een kasboek bij houden, terwijl 
dat bij de huidige boekhouder niet hoefde.

 • De bestuurder wist dat het voormalige 
boekhoudkantoor suppletieaangiften 
omzetbelasting indiende, terwijl de huidige 
boekhouder dat niet deed.

 • De bestuurder heeft nooit jaarstukken 
van de boekhouder ontvangen en de 
boekhouder heeft nooit aangiften 
vennootschapsbelasting gedaan.
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investeringsniveau van € 104.059 neemt 
de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 
vervolgens af met 7,56% van het verschil 
tussen het geïnvesteerde bedrag en 
€ 104.059. Als gevolg hiervan bestaat bij 
een investeringsniveau van € 312.176 geen 
aanspraak meer op investeringsaftrek. 

Vooruitbetaalde rente in verband met 
de eigen woning
Als uw box 1-inkomen in 2018 naar 
verwachting lager zal zijn dan dit jaar, 
dan kan het vanuit fiscaal oogpunt 
voordelig zijn om hypotheekrente op uw 
eigenwoningschuld vooruit te betalen. Een 
extra argument hiervoor is dat het maximale 
tarief waartegen eigenwoningrente in de 
vierde schijf van de inkomstenbelasting 
aftrek kan worden gebracht jaarlijks met 
0,5% daalt. In 2018 bedraagt dit tarief 49,5% 
(2017: 50%). Vooruitbetaalde rente mag 
overigens niet onbeperkt in aanmerking 
worden genomen. Slechts vooruitbetaalde 
rente over een tijdvak dat uiterlijk op 30 juni 
2018 eindigt, is nog in 2017 aftrekbaar.

Verkoop eigen woning
Wanneer u uw woning hebt verkocht, 
maar de verkoopopbrengst onvoldoende 
is om de eigenwoningschuld af te lossen, 
kunt u gebruik maken van de zogenoemde 
restschuldfaciliteit. Deze houdt in dat de 
rente over de na verkoop resterende schuld 
nog gedurende vijftien jaar aftrekbaar is. 
De regeling is echter alleen van toepassing 
wanneer de verkoop van uw woning tussen 
29 oktober 2012 en 31 december 2017 
plaatsvindt. Indien u dus een woning hebt 
die ‘onder water’ staat en u voornemens 
bent om deze te verkopen, is het vanuit 
fiscaal perspectief derhalve gunstig om de 
verkoop nog dit jaar te laten plaatsvinden.

Aflossen eigenwoningschuld
Als u uw eigenwoningschuld geheel hebt 
afgelost, krijgt u een forfaitaire aftrekpost 
die even hoog is als het eigenwoningforfait. 
Per saldo bent u met betrekking tot uw 
eigen woning dan geen inkomstenbelasting 
verschuldigd. Het nieuwe kabinet heeft 
echter aangekondigd deze regeling vanaf 
2019 gefaseerd (over een periode van 
30 jaar) te gaan afbouwen. Door uw 
vermogen te gebruiken voor aflossing 
van de eigenwoningschuld verlaagt u 
wel uw box 3-vermogen. Daartegenover 
staat dat het recht op renteaftrek in box 
1 vervalt. Bovendien ontstaat bij verkoop 
van uw eigen woning als gevolg van de 
bijleenregeling een eigenwoningreserve ter 
grootte van de netto-verkoopopbrengst 
(verkoopprijs minus eigenwoningschuld). Die 
reserve beperkt de hoogte van de maximale 
eigenwoningschuld voor een nieuwe eigen 
woning. Het is dus van belang om de voor- 
en nadelen van een (versnelde) aflossing van 
uw eigenwoningschuld goed af te wegen.

Vervallen tijdklemmen 
kapitaalverzekeringen
De tijdklemmen om in aanmerking te 
komen voor een vrijstelling voor een 
kapitaalverzekering eigen woning (KEW), 
een spaarrekening eigen woning (SEW), 
of een beleggingsrecht eigen woning 
(BEW) zijn per 1 april 2017 in hun geheel 
vervallen. Dit betekent dat de eis dat 
gedurende ten minste vijftien jaar jaarlijks 
premies moeten zijn betaald (KEW), 
dan wel bedragen moeten zijn ingelegd 
(SEW of BEW) niet langer wordt gesteld. 
Voldoende voor toepassing van de hoge 
vrijstelling is dat jaarlijks premiebetaling 
of inleg heeft plaatsgevonden binnen 
een bandbreedte van 1:10 en dat de 

I. Inkomstenbelasting
T-biljet indienen 
Een T-biljet, waarmee om teruggaaf 
van inkomstenbelasting kan worden 
verzocht, kan tot vijf jaar na afloop van het 
kalenderjaar worden ingediend. Hierbij geldt 
een teruggaafdrempel van € 14. Tot en met 
31 december 2017 kunt u dus alsnog om 
een teruggaaf verzoeken over het jaar 2012.

Ga na of uw voorlopige teruggaaf 
inkomstenbelasting 2017 correct is
Indien u dit jaar een voorlopige teruggaaf 
inkomstenbelasting ontvangt, wordt 
deze volgend jaar in principe ongewijzigd 
voortgezet. U hoeft dus niet elk jaar een 
nieuw verzoek in te dienen. Als u wilt dat 
de voorlopige teruggaaf wordt aangepast, 
moet u een wijzigingsverzoek indienen 
bij de Belastingdienst. Geef eventuele 
wijzigingen tijdig door. Indien de voorlopige 
teruggaaf te hoog is vastgesteld wordt 
namelijk belastingrente in rekening 
gebracht wanneer de definitieve aanslag 
later dan zes maanden na afloop van het 
kalenderjaar wordt vastgesteld. Vergoeding 
van belastingrente bij een teruggaaf 
vindt daarentegen alleen nog plaats als 
de Belastingdienst te lang doet over het 
vaststellen van een aanslag. 

Investeringen: spreiden of 
concentreren?
Voor ondernemers die van plan zijn om 
op korte termijn te investeren, is het zinvol 
om na te gaan of ze die investeringen 
allemaal nog dit jaar moeten doen, of 
dat ze die beter kunnen spreiden over 
dit jaar en het volgend jaar. Bij een 
investeringsniveau van € 56.192 bereikt 
de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 
het maximum van € 15.734. Vanaf een 
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de persoonsgebonden aftrek, met een 
minimum van € 60. Bovendien mag de 
aftrek niet méér bedragen dan 10% van het 
verzamelinkomen vóór toepassing van de 
persoonsgebonden aftrek. Deze drempels 
gelden niet voor periodieke giften. Daarvan 
is sprake als u zich verplicht om gedurende 
een periode van ten minste vijf jaren jaarlijks 
een even grote schenking te doen ten 
behoeve van een kwalificerende instelling. 
Deze verplichting kan sinds 1 januari 2014 
zowel bij notariële als bij onderhandse akte 
worden aangegaan.

Ter stimulering van de fondswerving door 
culturele instellingen mogen giften aan 
dergelijke instellingen voor toepassing 
van de giftenaftrek worden verhoogd met 
een factor 1,25. De verhoging bedraagt 
maximaal € 1.250. Het plafond van de 
giftenaftrek in de inkomstenbelasting wordt 
met eenzelfde bedrag verhoogd. De regeling 
zou oorspronkelijk per 31 december 2017 
aflopen, maar is met een jaar verlengd. 

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

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

II. Vennootschapsbelasting
Vraag tijdig een juiste voorlopige 
aanslag aan
Verwacht u over het (boek)jaar 2017 een 
aanslag vennootschapsbelasting met een 
te betalen bedrag, vraagt u dan vóór de 
eerste dag van de vijfde maand na afloop 
van het boekjaar een (herziene) voorlopige 
aanslag vennootschapsbelasting aan, of 
dien vóór de eerste dag van de vierde 
maand na afloop van het boekjaar de 
aangifte vennootschapsbelasting over dat 
jaar in. Op die manier voorkomt u dat uw 
vennootschap belastingrente verschuldigd 
wordt. Het percentage van de belastingrente 
voor aanslagen vennootschapsbelasting is 
namelijk gekoppeld aan de wettelijke rente 
op handelstransacties. Sinds 1 juli 2016 
bedraagt het belastingrentepercentage 
8%. Vergoeding van belastingrente is 
daarentegen alleen aan de orde als 
de inspecteur niet tijdig een teruggaaf 
vaststelt naar aanleiding van een verzoek of 
een aangifte.

uitkering c.q. de opbrengst wordt 
aangewend voor de (gedeeltelijke) 
aflossing van de eigenwoningschuld. 
Goedgekeurd is dat ook de tijdklemmen 
voor kapitaalverzekeringen die onder het 
zogenoemde Brede Herwaarderingsregime 
zijn afgesloten niet meer worden 
toegepast. Deze goedkeuring wordt per 
1 januari 2018 in de wet verankerd. Dit 
betekent dat u ook ten aanzien van deze 
categorie kapitaalverzekeringen meer 
handelingsvrijheid hebt.

Belastingschulden
Openstaande belastingschulden kunt u het 
beste zo veel mogelijk nog dit jaar betalen. 
Deze schulden komen namelijk niet in 
mindering op de rendementsgrondslag van 
box 3. Alleen voor erfbelastingschulden 
geldt een uitzondering. Door de belasting 
nog dit jaar te betalen, hebt u op 1 januari 
2018 een kleiner vermogen, zodat u minder 
belasting in box 3 betaalt. Indien u uiterlijk 8 
weken voor het einde van het kalenderjaar 
een verzoek om vaststelling van een 
voorlopige aanslag inkomstenbelasting 
hebt gedaan, of uiterlijk 13 weken 
voor het einde van het kalenderjaar 
een aangifte inkomstenbelasting hebt 
ingediend, maar u de aanslag niet tijdig 
voor de jaarwisseling ontvangt, mag u de 
verschuldigde inkomstenbelasting toch 
als schuld in mindering brengen op de 
rendementsgrondslag van box 3.

Aftrekbare giften
Particulieren hebben recht op een 
aftrekpost ter zake van giften aan 
algemeen nut beogende instellingen. Er 
geldt een drempelbedrag van 1% van het 
verzamelinkomen vóór toepassing van 
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Voorlopige verliesverrekening
In de vennootschapsbelasting bestaat de 
mogelijkheid om verliezen te verrekenen 
met winst van andere jaren. Voordat 
het verlies over een jaar definitief wordt 
vastgesteld, kan op verzoek gebruik 
worden gemaakt van de voorlopige 
achterwaartse verliesverrekening. Dit levert 
een liquiditeitsvoordeel op. Voorlopige 
verliesverrekening kan plaatsvinden met 
het positieve belastbare bedrag van het 
voorafgaande jaar. De inspecteur houdt bij 
de voorlopige verliesverrekening rekening 
met 80% van het vermoedelijke verlies.

III. Loonbelasting
Aandelenoptierechten innovatieve 
start-ups
Bij de uitoefening of vervreemding van 
een aandelenoptierecht is loonheffing 
verschuldigd over de door de werknemer 
verkregen opbrengst verminderd met 
het bedrag dat hij bij de toekenning voor 
het recht heeft betaald. Werknemers van 
innovatieve start-ups krijgen vanaf 1 januari 
2018 een korting van 25% voor zover het 
loon uit aandelenoptierechten niet meer 
bedraagt dan € 50.000. Dit betekent dat 
deze werknemers over een bedrag van 
maximaal € 12.500 geen loonheffing 
zijn verschuldigd. Voorwaarde is dat 
de werkgever over een S&O-verklaring 
beschikt en voor toepassing van de 
S&O-afdrachtvermindering als starter 
wordt aangemerkt. 

IV. Erven en schenken
Vrijstellingen schenkbelasting
Ouders kunnen jaarlijks binnen bepaalde 
grenzen schenkingen doen aan hun 
kinderen zonder schenkbelasting 
verschuldigd te zijn. Per kind kan in 2017 
€ 5.320 onbelast worden geschonken.

Indien het kind tussen de 18 en 40 jaar oud 
is, mag in 2017 eenmalig een bedrag van 
€ 25.526 onbelast worden geschonken, 
mits op deze vrijstelling in de aangifte een 
beroep wordt gedaan. Indien de schenking is 
bestemd voor de betaling van een kostbare 
studie van uw kind, bedraagt de eenmalig 
verhoogde vrijstelling in 2017 € 53.176.
De eenmalig verhoogde vrijstelling voor 
schenkingen in verband met de eigen 
woning is met ingang van 1 januari 2017 
verhoogd tot € 100.000. Daarbij is de eis 
dat sprake moet zijn van een schenking 
van ouders aan kinderen vervallen. 
Belastingplichtigen die in 2015 of in 2016 
gebruik hebben gemaakt van de eenmalig 
verhoogde vrijstelling kunnen in 2017 of 
2018 op grond van overgangsrecht een 
aanvullende vrijgestelde schenking doen, 
zodat zij alsnog van de verruiming van de 
vrijstelling tot € 100.000 kunnen profiteren.
Voor overige verkrijgingen geldt in 2017 een 
vrijstelling van € 2.129.

Giftenaftrek
Het bedrag dat jaarlijks als aftrekbare gift 
kan worden aangemerkt, beloopt maximaal 
50% van de winst met een maximum van 
€ 100.000. Bovendien mogen giften aan 
culturele instellingen tot een bedrag van 
€ 5.000 worden vermenigvuldigd met 
een factor 1,50. De verhoging bedraagt 
derhalve maximaal € 2.500. Deze regeling 
zou per 31 december 2017 aflopen, maar 
is met een jaar verlengd. Overigens heeft 
de staatssecretaris goedgekeurd dat giften 
door een vennootschap die zijn ingegeven 
door de charitatieve behoefte van de 
aandeelhouder, maar die verder wel voldoen 
aan de voorwaarden voor giftenaftrek, door 
de vennootschap in aanmerking mogen 
worden genomen. 

Voorkoming verliesverdamping
Sinds 1 januari 2007 kunnen verliezen in 
de vennootschapsbelasting alleen nog 
worden verrekend met winsten van het 
voorafgaande jaar en die van de negen 
volgende boekjaren. Als uw vennootschap 
dus nog over oude niet-verrekende verliezen 
beschikt, is het dus van belang om na 
te gaan welke mogelijkheden er zijn om 
verliesverdamping te voorkomen. Het zoveel 
mogelijk benutten van nog onverrekende 
verliezen is te meer van belang nu het 
nieuwe kabinet heeft aangekondigd 
voorwaartse verliesverrekening te willen 
beperken tot zes (boek)jaren. 
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Tarieven en tariefschijven
In 2018 worden de tariefschijven in de 
inkomstenbelasting verlengd. De derde 
tariefschijf eindigt bij een belastbaar 
inkomen inkomen uit werk en woning van 
€ 68.507. In 2017 lag de grens bij € 67.072. 
Het gecombineerde tarief 
(inkomstenbelasting en premie 
volksverzekeringen) in de tweede en derde 
tariefschijf is in 2018 0,05% hoger dan in 
2017 en komt daarmee uit op 40,85%. Het 
tarief van de vierde schijf wordt daarentegen 
met 0,05% procent verlaagd naar 51,95%. 

Algemene heffingskorting 
Als onderdeel van de fiscale maatregelen in 
het koopkrachtpakket wordt de algemene 
heffingskorting met € 8 verlaagd. Vanwege 
de jaarlijkse inflatiecorrectie komt de 
maximale algemene heffingskorting in 2018 
(€ 2.265) toch iets hoger uit dan in 2017 
(€ 2.254). De algemene heffingskorting is 
echter wel inkomensafhankelijk.

Arbeidskorting
De arbeidskorting is een heffingskorting die 
geldt voor werknemers én zelfstandigen. 
Het maximumbedrag van de arbeidskorting 
wordt in 2018 verhoogd tot € 3.249 
(2017: € 3.223). Ook de arbeidskorting 
is inkomensafhankelijk. Vanaf een 
arbeidsinkomen van circa € 32.500 bedraagt 
het afbouwpercentage 3,60%. 

Ouderenkorting en alleenstaande 
ouderenkorting
De ouderenkorting geldt voor 
belastingplichtigen die bij het einde van 
het betreffende kalenderjaar de AOW-
gerechtigde leeftijd hebben bereikt. 
In 2018 wordt de ouderenkorting 
verhoogd tot € 1.418 (2017: € 1.292) 
voor pensioengerechtigden met een 
verzamelinkomen tot circa € 36.000. 
Voor hogere inkomens bedraagt de 
ouderenkorting € 72 (2017: € 71). Tegenover 
de verhoging van de ouderenkorting staat 
dat de alleenstaande ouderenkorting wordt 
verlaagd naar € 423 (2017: 438). 

Per 1 januari 2019 wordt de 
ouderenkorting opnieuw verhoogd, 
ditmaal met  € 160. Tevens wordt een 
geleidelijke inkomensafhankelijke afbouw 
geïntroduceerd, die in de plaats komt 
van de huidige inkomensgrens. Het 
afbouwpercentage bedraagt 15% boven een 
verzamelinkomen van circa € 36.500.

Onderstaand treft u een overzicht aan 
van de belangrijkste wijzigingen in de 
belastingwetgeving voor het komende 
jaar. Deze maatregelen maken deel uit 
van het pakket Belastingplan 2018 dat 
op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer is 
ingediend. 

In een afzonderlijke paragraaf besteden wij 
aandacht aan fiscale beleidsvoornemens 
in het regeerakkoord. Deze 
beleidsvoornemens zien voornamelijk op 
de jaren vanaf 2019. Voor het belastingjaar 
2018 brengt het regeerakkoord naar 
verwachting niet veel wijzigingen mee. Waar 
dat wel zo is, hebben wij dat hieronder 
vermeld. 
 
Inkomensbeleid, tarieven en 
heffingskortingen
Inkomensbeleid
Omdat de koopkracht van 
uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden 
erop achteruit dreigde te gaan, zijn de 
maatregelen met name gericht op een 
versterking van de koopkracht van deze 
groepen. Uiteindelijk is het de bedoeling 
dat elke groep erop vooruitgaat in 
2018. Naast de maatregelen in het 
pakket Belastingplan 2018, regelt het 
koopkrachtpakket een verhoging van de 
zorgtoeslag, temporisering van de verlaging 
van de bijstand, een verhoging van het 
kindgebonden budget en een verlaging van 
de inkomensondersteuning AOW.
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Overzicht heffingskortingen
Hieronder is een overzicht gegeven van de heffingskortingen in 2017 en 2018.

Heffingskortingen Stand 2017 Stand 2018 

Maximum algemene heffingskorting beneden AOW-leeftijd € 2.254 € 2.265

Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd € 1.151 € 1.157

Afbouwpercentage algemene heffingskorting 4,787% 4,683%

Minimale algemene heffingskorting € 0 € 0

Maximum arbeidskorting € 3.223 € 3.249

Afbouwpercentage arbeidskorting 3,60% 3,60%

Minimale arbeidskorting € 0 € 0

Opbouwpercentage arbeidskorting 28,317% 28,067%

Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.778 € 2.801

Jonggehandicaptenkorting € 722 € 728

Ouderenkorting € 1.292/€ 71 € 1.418/€ 72

Alleenstaande ouderenkorting € 438 € 423

Verlenging multiplier giftenaftrek
Sinds 1 januari 2012 geldt een verhoogde 
aftrek in de inkomstenbelasting en de 
vennootschapsbelasting voor giften 
aan culturele instellingen. Deze tijdelijke 
stimuleringsmaatregel zou per 1 januari 
2018 komen te vervallen, tenzij voor die 
datum tot verlenging zou worden besloten. 
Hoewel de regeling inmiddels is geëvalueerd, 
heeft de Tweede Kamer nog geen beslissing 
genomen over continuering. In afwachting 
hiervan is besloten om de regeling met een 
jaar te verlengen. 

Forfaitair rendement box 3
Onder de huidige wettelijke regeling worden 
vermogensinkomsten in box 3 forfaitair 
belast. Dit forfaitaire rendement wordt in 
2018 berekend volgens de percentages in 
onderstaande tabel. Ter vergelijking hebben 
wij ook de in 2017 geldende percentages 
opgenomen. 

Inkomstenbelasting
Verlaging energie-investeringsaftrek
Bij de behandeling van het Belastingplan 
2017 is een amendement aangenomen 
waardoor het voor innovatieve 
starters gemakkelijker wordt om 
aandelenoptierechten uit te betalen 
aan werknemers. Als dekking voor 
deze aanpassing werd voorgesteld 
om het percentage van de energie-
investeringsaftrek met 0,5 procentpunt 
te verlagen per 1 januari 2018. De 
beoogde verlaging is destijds per abuis 
niet in het amendement opgenomen. 
In het Belastingplan 2018 wordt deze 
omissie hersteld.
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Grondslag Forfaitair rendement 2017 Forfaitair rendement 2018

€ 0 – € 75.000 2,87% 2,02%

€ 75.000 – € 975.000 4,60% 4,33% 

> € 975.000 5,39% 5,38%

Aanpassing partnerbegrip
Een persoon jonger dan 27 jaar voor wie de 
belastingplichtige een pleegzorgvergoeding 
of kinderbijslag heeft ontvangen, kan onder 
de huidige regeling onder omstandigheden 
als partner van de belastingplichtige 
kwalificeren. Dit is niet altijd wenselijk. 
Daarom wordt op aandringen van de 
Tweede Kamer de mogelijkheid gecreëerd 
om voor de inkomstenbelasting en de 
toeslagen op gezamenlijk verzoek te opteren 
om niet als partners te worden aangemerkt.

Verlenging vrijstelling 
pleegzorgvergoedingen
Pleegzorgvergoedingen die worden 
toegekend voor het opvangen van 
pleegkinderen zijn tot 1 januari 
2018 vrijgesteld van de heffing van 
inkomstenbelasting. De wetgever beoogde 
met deze tijdelijke vrijstelling discussies te 
voorkomen of sprake is van een bron van 
inkomen. In afwachting van een evaluatie is 
besloten om de vrijstelling te verlengen tot 1 
januari 2019. 

Loonheffingen
Einde fictieve dienstbetrekking 
niet-uitvoerende bestuurders 
beursvennootschappen
Met ingang van 1 januari 2017 is de fictieve 
dienstbetrekking voor commissarissen 
afgeschaft. Niet-uitvoerende bestuurders 
van beursvennootschappen vallen nog wel 
onder de reikwijdte van de loonbelasting. 
Omdat commissarissen en niet-uitvoerende 

bestuurders van beursvennootschappen 
een vergelijkbare toezichthoudende rol 
vervullen, heeft de wetgever besloten 
om de fictieve dienstbetrekking ook voor 
laatstgenoemde categorie bestuurders af 
te schaffen. Uitvoerende bestuurders van 
beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde 
vennootschappen blijven gewoon onder de 
reikwijdte van de loonbelasting vallen. Het 
onderscheid tussen uitvoerende en niet-
uitvoerende bestuurders blijkt overigens uit 
het Handelsregister.

Pseudo-eindheffing excessieve 
vertrekvergoedingen 
Werkgevers zijn 75% loonbelasting 
verschuldigd over het excessieve deel 
van een vertrekvergoeding die aan een 
werknemer wordt toegekend. Voor zover 
het als vertrekvergoeding aangemerkte 
loon verband houdt met voordelen uit 
aandelenoptierechten die zijn toegekend 
in een eerder jaar dan het kalenderjaar 
voorafgaand aan het jaar waarin de 
dienstbetrekking is beëindigd, blijft de 
heffing achterwege. In dat geval bestaat 
volgens de wetgever onvoldoende 
aanleiding om te veronderstellen dat de 
aandelenoptierechten verband houden met 
het einde van de dienstbetrekking. De Hoge 
Raad heeft in december 2016 geoordeeld 
dat bovengenoemde uitzondering ook 
geldt voor optierechten die op dat tijdstip 
nog een voorwaardelijk karakter hadden. 
Uit vrees voor belastingconstructies wordt 
deze consequentie via een wetswijziging 
teruggedraaid. 

Het heffingsvrije vermogen in box 3 wordt 
per 1 januari 2018 verhoogd tot € 30.000 
per belastingplichtige (2017: € 25.000). 
Daarnaast zal voor het rendement over het 
spaargedeelte van het vermogen gebruik 
worden gemaakt van actuelere cijfers. 
Als gevolg hiervan zal het in aanmerking 
te nemen forfaitaire rendement in 2018 
voor kleinere vermogens naar verwachting 
fors dalen.

Tijdklemmen kapitaalverzekeringen
De tijdklemmen om in aanmerking te 
komen voor een vrijstelling voor een 
kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een 
spaarrekening eigen woning (SEW), of een 
beleggingsrecht eigen woning (BEW) zijn per 
1 april 2017 vervallen. Dit betekent dat de 
eis dat gedurende ten minste vijftien jaar 
jaarlijks premies moeten zijn betaald (KEW), 
dan wel bedragen moeten zijn ingelegd 
(SEW of BEW) niet langer wordt gesteld. 
Voldoende voor toepassing van de hoge 
vrijstelling is dan dat jaarlijks premiebetaling 
of inleg heeft plaatsgevonden binnen een 
bandbreedte van 1:10 en dat de uitkering 
wordt aangewend voor de (gedeeltelijke) 
aflossing van de eigenwoningschuld. In 
aanvulling hierop heeft de staatssecretaris 
destijds goedgekeurd dat ook de 
tijdklemmen voor kapitaalverzekeringen die 
zijn gesloten onder het zogenoemde Brede 
Herwaarderingsregime niet meer worden 
toegepast. Deze goedkeuring wordt nu in 
wetgeving omgezet. 
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Aandelenoptierechten innovatieve 
start-ups
Bij de uitoefening of vervreemding van 
een aandelenoptierecht is loonheffing 
verschuldigd over de door de werknemer 
verkregen opbrengst verminderd met 
het bedrag dat hij bij de toekenning voor 
het recht heeft betaald. Werknemers van 
innovatieve start-ups krijgen vanaf 1 januari 
2018 echter een korting van 25% voor zover 
het loon uit aandelenoptierechten niet 
meer bedraagt dan € 50.000. Dit betekent 
dat deze werknemers over een bedrag 
van maximaal € 12.500 geen loonheffing 
zijn verschuldigd. Voorwaarde is dat 
de werkgever over een S&O-verklaring 
beschikt en voor toepassing van de 
S&O-afdrachtvermindering als starter 
wordt aangemerkt. Daarnaast geldt een 
rekenregel die moet voorkomen dat op het 
niveau van de onderneming sprake is van 
ongeoorloofde staatssteun. 

Afdrachtvermindering speur- en 
ontwikkelingswerk 
Een inhoudingsplichtige die de 
afdrachtvermindering speur- en 
ontwikkelingswerk wil toepassen is 
gehouden om per afgegeven S&O-verklaring 
de bestede uren en de gemaakte kosten en 
uitgaven door te geven aan de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO). 
Uit het oogpunt van administratieve 
lastenverlichting wordt nu geregeld dat deze 
mededeling over alle in een kalenderjaar 
afgegeven S&O-verklaringen gezamenlijk 
mag worden gedaan.

Vennootschapsbelasting
Verlenging eerste tariefschijf 
De eerste tariefschijf van de 
vennootschapsbelasting zou de komende 
jaren stapsgewijs worden verlengd, in 
2018 van € 200.000 naar € 250.000. 

Inmiddels is deze maatregel op grond 
van het regeerakkoord teruggedraaid.  
Daartegenover staat dat vanaf 2019 de 
tarieven in de vennootschapsbelasting 
stapsgewijs worden verlaagd (zie het 
onderdeel over het regeerakkoord). 

Innovatiebox
Winsten die worden behaald met 
innovatieve activiteiten worden door 
toepassing van de innovatiebox belast 
tegen een effectief tarief van 5%. 
Voorgesteld wordt om dit effectieve tarief 
te verhogen van 5% naar 7%. De beoogde 
inwerkingtredingsdatum van deze wijziging 
is 1 januari 2018.

Aanpassing antiwinstdrainageregeling
In april 2017 heeft de Hoge Raad een 
aantal spraakmakende arresten gewezen 
in een zaak waarin een bankenconcern 
een ingewikkelde fiscale constructie had 
opgetuigd. In één van deze zaken kwam 
aan de orde of rente op grond van de 
antiwinstdrainageregeling al dan niet van de 
winst aftrekbaar was. Deze regeling betreft 
een beperking voor rente ter zake van 
schulden die verband houden met bepaalde 
besmette rechtshandelingen. Het ging hier 
om een lening aan een verbonden lichaam 
dat op zijn beurt de daarvoor benodigde 
gelden op de markt had geleend. In deze 
zaak stond vast dat er sprake was van 
‘parallelliteit’ tussen de interne en externe 
lening. De Hoge Raad besliste dat bij een 
lening die in feite van een derde afkomstig 
is de rente niet in aftrek wordt beperkt, 
omdat aan de zogenoemde dubbele 
zakelijkheidstoets is voldaan. De wetgever 
meent echter dat de belastingplichtige 
bij een lening die feitelijk van een derde 
is betrokken, alsnog de zakelijkheid van 
de rechtshandeling aannemelijk moet 
maken. Dit uitgangspunt wordt nu in de wet 

Beperking toepassing heffingskorting 
buitenlands belastingplichtigen 
Buitenlandse belastingplichtigen die in 
een EU- of EER-lidstaat wonen en van 
wie het inkomen voor ten minste 90% 
in Nederland aan de heffing van loon- 
of inkomstenbelasting onderworpen 
is (kwalificerende buitenlandse 
belastingplichtigen) hebben recht op 
dezelfde voordelen als binnenlands 
belastingplichtigen, waaronder het 
belastingdeel van de heffingskortingen.

Buitenlandse belastingplichtigen die 
niet aan voornoemd inkomenscriterium 
voldoen maar wel in een EU- of EER-
lidstaat wonen, hebben alleen recht op 
het belastingdeel van arbeidsgerelateerde 
heffingskortingen. Niet-kwalificerende 
buitenlandse belastingplichtigen uit andere 
landen hebben in de inkomstenbelasting 
geen recht op het belastingdeel van de 
heffingskortingen. Dit onderscheid wordt 
in de loonbelasting echter niet gemaakt, 
waardoor in een groot aantal gevallen teveel 
heffingskorting wordt toegepast.
Omdat het belastingdeel van de 
heffingskortingen in de afgelopen jaren 
gestaag is toegenomen, wil het kabinet 
vanaf 2019 in de loonbelasting alleen nog 
het belastingdeel van de heffingskortingen 
toepassen waarop niet-kwalificerende 
buitenlandse belastingplichtigen uit het 
betreffende land in de inkomstenbelasting 
recht hebben. Kwalificerende buitenlands 
belastingplichtigen zullen hun aanspraak 
op het belastingdeel van de niet-
arbeidsgerelateerde heffingskortingen 
dan in de inkomstenbelasting geldend 
moeten maken. 
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De liquidatieverliesregeling wordt eveneens 
aangepast om misbruik te voorkomen in 
bepaalde gevallen waarin sprake is van 
een samenloop met de fiscale eenheid. 
De wetgever heeft daarbij specifiek het 
oog op de situatie waarin een in de fiscale 
eenheid opgenomen dochtermaatschappij 
(tussenhoudster) wordt ontvoegd en 
vervolgens (na enkele maanden) wordt 
geliquideerd. Indien tot het vermogen 
van de ontbonden tussenhoudster een 
deelneming behoorde, moet deze voor de 
vaststelling van het opgeofferde bedrag 
worden gewaardeerd op de waarde in het 
economische verkeer indien deze lager is 
dan de boekwaarde. 

Interne gebruiksvergoedingen fiscale 
eenheid vennootschapsbelasting
De wettelijke regeling van de fiscale 
eenheid wordt gewijzigd om een 
ongewenste samenloop te voorkomen 
met de zogenoemde objectvrijstelling voor 
buitenlandse ondernemingswinsten ingeval 
van interne gebruiksvergoedingen. Zonder 
aanpassing zou in bepaalde situaties een 
onjuist bedrag worden vrijgesteld. Een 
soortgelijke benadering geldt al langer 
voor interne financieringskosten. De Hoge 
Raad heeft vorig jaar geoordeeld dat 
voornoemd effect zich ook kan voordoen 
bij royaltybetalingen. Daarom wordt de 
regeling doorgetrokken naar andere 
interne gebruiksvergoedingen, zoals 
royaltybetalingen, huur- en leasebetalingen.

Documentatieverplichtingen (Country-
by-Country Reporting)
Nederland heeft op 1 januari 
2016 de in OESO verband 
overeengekomen gestandaardiseerde 
documentatieverplichtingen genaamd 
‘Country-by-Country Reporting’ ingevoerd. 

Op grond hiervan moeten Nederlandse 
entiteiten van grote multinationale 
ondernemingen jaarlijks onder andere 
de wereldwijde fiscale winstverdeling 
inzichtelijk maken en aangeven hoeveel 
belasting in welk land wordt betaald. 
Niet alle landen hebben echter tijdig hun 
wetgeving aangepast. Om te voorkomen 
dat afzonderlijke onderdelen van een 
multinationale groep terugvallen op de 
verplichting om het landenrapport te 
verstrekken aan de belastingdiensten van 
de landen waarin die groepsentiteiten 
zijn gevestigd (‘local filing’), mogen landen 
toestaan dat het landenrapport toch 
wordt ingediend door de uiteindelijke 
moederentiteit in het land waarin zij 
gevestigd is. Vervolgens zal dat land het 
landenrapport uitwisselen met Nederland. 
Dit alternatief wordt nu in de Nederlandse 
wetgeving verankerd. 

Dividendbelasting
Inhoudingsplicht houdstercoöperaties
Houdstercoöperaties worden 
inhoudingsplichtig voor de 
dividendbelasting. Een coöperatie 
kwalificeert als houdstercoöperatie 
indien de feitelijke werkzaamheden voor 
70% of meer bestaan uit het houden 
van deelnemingen of het (in)direct 
financieren van verbonden lichamen. Of 
een coöperatie voldoet aan de definitie van 
een houdstercoöperatie wordt in beginsel 
bepaald op basis van het balanstotaal. 
Ook andere factoren moeten echter in 
aanmerking worden genomen, zoals de 
aard van haar activa, passiva, omzet, 
winst genererende werkzaamheden en 
de tijd die het personeel kwijt is aan hun 
werkzaamheden.

vastgelegd. De beoordeling of de schuld in 
feite is verschuldigd aan een derde wijzigt 
echter niet. 

Aftrekbaarheid verliezen op 
schuldvorderingen en fiscale eenheid
Een bv die een schuldvordering heeft op een 
andere bv kan een afwaarderingsverlies op 
die schuldvordering in beginsel van de winst 
aftrekken. Afwaarderingsverliezen worden 
echter niet langer in aftrek toegelaten indien 
de verstrekker van de lening tot een fiscale 
eenheid voor de vennootschapsbelasting 
behoort en het afwaarderingsverlies 
verband houdt met verliezen die door een 
andere in de fiscale eenheid opgenomen 
maatschappij zijn geleden. Het aftrekverbod 
geldt voor vorderingen op verbonden 
lichamen. Zonder wetswijziging zouden 
geleden verliezen feitelijk twee keer ten laste 
van de winst van de fiscale eenheid kunnen 
worden gebracht.

Liquidatieverliesregeling
Verliezen die een bv lijdt bij de liquidatie 
van een dochtermaatschappij zijn in 
beginsel aftrekbaar op grond van de 
liquidatieverliesregeling. Als de betreffende 
dochtermaatschappij een vordering 
heeft gehad op een debiteur die met de 
eerstgenoemde bv in een fiscale eenheid 
is (of was) opgenomen, kan feitelijk sprake 
zijn van dubbele verliesneming. Dat doet 
zich voor als de dochtermaatschappij 
een afwaarderingsverlies heeft genomen 
vanwege de verslechterde financiële positie 
van de debiteur, terwijl de verliezen van 
die debiteur binnen de fiscale eenheid 
kunnen worden verrekend met de winst 
van de eerstgenoemde bv. Daarom wordt 
de aftrek van een liquidatieverlies in die 
situatie begrensd.
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een ander te ontgaan (‘subjectieve toets’), 
en de structuur of transactie als kunstmatig 
kan worden beschouwd (‘objectieve toets’). 
Een structuur of transactie wordt niet als 
kunstmatig aangemerkt voor zover daaraan 
zakelijke motieven ten grondslag liggen die 
de economische realiteit weerspiegelen. 
Met de antimisbruikbepaling wordt getracht 
aansluiting te vinden bij BEPS Actiepunt 6 
en de op grond daarvan te introduceren 
Principal Purpose Test. 

Fiscale beleggingsinstelling 
Ten slotte wordt de fiscale 
beleggingsinstelling (FBI) uitgesloten 
van de inhoudingsvrijstelling van 
dividendbelasting. Die systematiek lijkt 
namelijk niet goed te werken voor FBI’s. 
Door de wetswijziging blijft de oude regeling 
van toepassing, waarin een FBI de ten laste 
van haar ingehouden dividendbelasting en 
buitenlandse bronbelasting tot bepaalde 
bedragen mag verrekenen met de af te 
dragen dividendbelasting bij uitkering van 
dividend. Op dit moment is nog niet duidelijk 
wanneer deze wetswijziging in werking 
treedt.

Schenk- en erfbelasting en belastingen 
van rechtsverkeer
Schenking bij wijziging 
huwelijksvermogensregime
Er wordt een wettelijke regeling 
geïntroduceerd om te bepalen of wijziging 
van een huwelijksvermogensregime leidt 
tot een schenking tussen echtgenoten. Het 
uitgangspunt is dat het bewerkstelligen 
van een gelijke gerechtigdheid tot het 
gezamenlijke vermogen niet tot heffing leidt. 
Schenkbelasting is echter wel verschuldigd 
indien het aandeel van de minstvermogende 
in het totale vermogen hoger wordt 
dan 50%, of als het aandeel van de 
meestvermogende in het totale vermogen 
toeneemt. Wat meer wordt verkregen, wordt 

als schenking aangemerkt.

Als de vermogensverschuiving zich 
bij overlijden voordoet, is erfbelasting 
verschuldigd. De regeling geldt ook voor 
ongehuwd samenwonenden met een 
notarieel samenlevingscontract. Indien het 
huwelijk of notarieel samenlevingscontract 
wordt gesloten met als hoofddoel het 
ontgaan van schenk- of erfbelasting, 
wordt elke vermogensverschuiving tussen 
echtgenoten als een schenking aangemerkt. 
De bewijslast dat hiervan sprake is, rust op 
de inspecteur.

Verruiming schenkingsvrijstelling eigen 
woning
De eenmalig verhoogde vrijstelling voor 
schenkingen in verband met de eigen 
woning is per 1 januari 2017 structureel 
verhoogd tot € 100.000. Voorwaarde is dat 
de schenking moet worden aangewend 
voor:
 • de verwerving of verbouwing van een 
eigen woning;

 • de afkoop van rechten van erfpacht, 
opstal of beklemming met betrekking tot 
die woning; 

 • de aflossing van de eigenwoningschuld 
of een restschuld ter zake van een 
vervreemde eigen woning van de 
begiftigde.

De verruimde vrijstelling voor schenkingen 
in verband met de eigen woning is niet 
beperkt tot schenkingen van ouders aan 
kinderen. Wel geldt de eis dat de begiftigde 
tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn. Het 
bedrag van de verruimde vrijstelling mag 
onder voorwaarden gespreid over drie 
achtereenvolgende kalenderjaren worden 
benut. Belastingplichtigen die in 2015 of 
in 2016 gebruik hebben gemaakt van de 
eenmalig verhoogde vrijstelling kunnen in 
2017 of 2018 op grond van overgangsrecht 

De inhoudingsplicht voor 
houdstercoöperaties ontstaat indien 
één van de leden van de coöperatie een 
kwalificerend lidmaatschapsrecht houdt. Dat 
is het geval indien een lid een belang houdt 
in de coöperatie van ten minste 5% en 
daardoor gerechtigd is tot eventuele winsten 
en/of liquidatieopbrengsten. De belangen 
van verbonden partijen, inclusief natuurlijke 
personen, moeten daarbij in aanmerking 
worden genomen. 

Aanpassing van inhoudingsvrijstelling
Een tweede belangrijke wijziging is 
dat de inhoudingsvrijstelling in de 
dividendbelasting ook kan worden 
toegepast op dividenduitkeringen aan 
opbrengstgerechtigden die niet zijn 
gevestigd in een EU/EER-lidstaat (derde 
landen). Deze wetswijziging is ingegeven 
door de vrees dat Nederland met een 
beroep op de vrijheid van kapitaalverkeer 
anders wel eens gedwongen zou 
kunnen worden om de reikwijdte van 
de inhoudingsvrijstelling uit te breiden. 
Voorwaarde voor toepassing van de 
vrijstelling is dat het derde land een 
belastingverdrag met Nederland heeft 
gesloten dat voorziet in een regeling 
voor dividenden. Niet vereist is echter 
dat dit belastingverdrag een vrijstelling 
kent. Ook als het verdrag voorziet in een 
gereduceerd dividendbelastingtarief, mag 
de inhoudingsvrijstelling worden toegepast.

Antimisbruikbepaling
Er wordt een nieuwe antimisbruikbepaling 
ingevoerd. De inhoudingsvrijstelling voor 
in de EU/EER en/of in een verdragsland 
gevestigde ontvangende entiteiten wordt 
namelijk niet toegepast, indien het (directe) 
belang in de Nederlandse entiteit wordt 
gehouden met als hoofddoel of een van de 
hoofddoelen om de heffing van belasting bij 
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en Europese regelgeving voor cosmetica, 
geneesmiddelen en medische hulpmiddelen 
evident niet als geneesmiddel in het 
handelsverkeer mogen worden gebracht, 
vallen vanaf 1 januari 2018 niet meer onder 
het verlaagde btw-tarief.

Aanpassing tariefbepalingen met 
betrekking tot zeeschepen
EU-lidstaten zijn op grond van de Btw-
richtlijn verplicht een nultarief toe te 
passen voor onder andere de levering van 
schepen die op volle zee worden gebruikt 
voor passagiersvervoer tegen betaling, 
vrachtvervoer, visserij en dergelijke. Het 
nultarief geldt ook voor bevoorrading 
van die schepen en voor een groot aantal 
andere diensten met betrekking tot die 
schepen. Volgens de Europese Commissie 
voorziet Nederland in een te ruime 
toepassing van dit nultarief, omdat niet de 
eis wordt gesteld dat die zeeschepen ook 
daadwerkelijk worden gebruikt voor de vaart 
op volle zee. Om een inbreukprocedure te 
voorkomen worden de bewoordingen van 
de wet beter afgestemd op die van de Btw-
richtlijn. Dit houdt in dat het nultarief alleen 
van toepassing is indien het zeeschip voor 
90% of meer is bestemd voor de vaart op 
volle zee.

Afschaffing landbouwregeling
De landbouwregeling in de btw wordt 
per 1 januari 2018 afgeschaft, omdat 
steeds minder bedrijven van deze regeling 
gebruikmaken. Door te kiezen voor de 
landbouwregeling kunnen landbouwers 
e.d. buiten de heffing van btw blijven. 
Dit betekent echter ook dat zij de btw 
op door hen gemaakte kosten niet in 
aftrek kunnen brengen. Als gevolg van de 
afschaffing van de landbouwregeling komt 
ook het verlaagde tarief voor een aantal 
goederen en diensten die aan landbouwers 
e.d. worden verricht te vervallen. 

Landbouwers die thans gebruikmaken van 
de landbouwregeling krijgen te maken met 
een sfeerovergang, waardoor zij de btw op 
vóór 1 januari 2018 gedane investeringen 
moeten herzien. Dit leidt dan tot een 
teruggave van een deel van de btw die vóór 
1 januari 2018 niet in aftrek is gebracht. 
Deze herziening vindt normaliter gespreid 
over een aantal jaren plaats (afhankelijk van 
het tijdstip van eerste ingebruikname). Op 
grond van een overgangsregeling mag deze 
herziening echter ineens plaatsvinden. Voor 
investeringen die vóór 1 januari 2018 zijn 
aangeschaft maar nog niet in gebruik zijn 
genomen, geldt dat recht op aftrek ontstaat 
voor het volledige btw-bedrag in het eerste 
aangiftetijdvak van 2018. 

Onderzoeksbevoegdheid accijnzen
Onder de huidige wet kan de inspecteur 
voor de heffing van accijnzen alleen 
accijnsgoederenplaatsen en plaatsen 
die onderworpen zijn aan beperkende 
bepalingen aan een onderzoek 
onderwerpen. Voorgesteld wordt om deze 
onderzoeksbevoegdheid uit te breiden tot 
alle gebouwen, uitgezonderd woningen, 
en alle grond waartoe op basis van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen 
toegang moet worden verleend.

Autobelastingen
Afschrijving op basis van werkelijke 
waarde
Voor de heffing van belasting van 
personenauto’s en motorrijwielen (BPM) 
ter zake van gebruikte bestelauto’s mag 
voortaan in bepaalde gevallen worden 
uitgegaan van de werkelijke waarde van de 
bestelauto. De forfaitaire afschrijvingstabel 
hoeft dan niet te worden toegepast. Dit is 
ten eerste van belang voor geïmporteerde 
bestelauto’s waarvoor bij eerste 
registratie in Nederland is geopteerd 
voor de ondernemersvrijstelling, maar 

nog een aanvullende vrijgestelde schenking 
doen, zodat zij alsnog van de verruiming van 
de vrijstelling kunnen profiteren.

Kansspelbelasting
Verhoging kansspelbelasting
Het tarief voor de kansspelbelasting wordt 
tijdelijk verhoogd van 29% naar 30,1%. 
Hiermee wordt voorzien in dekking voor de 
budgettaire derving die optreedt vanwege 
de uitgestelde inwerkingtreding van de 
maatregelen uit het wetsvoorstel inzake 
kansspelen op afstand. Voorgesteld wordt 
om het tarief weer te verlagen naar 29% zes 
maanden nadat voorgenoemd wetsvoorstel 
in werking is getreden.

Aangiftetijdvak kansspelbelasting
Een loterij is verplicht om kansspelbelasting 
in te houden wanneer zij een prijs van meer 
dan € 449 ter beschikking stelt aan een 
speler. Deze belasting moet vervolgens 
binnen een maand na dat tijdstip op 
aangifte worden afgedragen aan de 
Belastingdienst. Vanuit het oogpunt van 
administratieve lastenverlichting wordt 
geregeld dat deze instellingen onder 
voorwaarden per maand of per kwartaal 
aangifte mogen gaan doen. Hiermee 
wordt een reeds jaren bestaande praktijk 
gecodificeerd. 

Omzetbelasting, accijns en 
verbruiksbelastingen
Aanscherping definitie geneesmiddelen
Geneesmiddelen vallen vanaf 1 januari 2018 
alleen nog onder het verlaagde btw-tarief 
van 6%, indien voor deze producten een 
(parallel)handelsvergunning is afgegeven 
zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet, of 
indien zij daar expliciet van zijn vrijgesteld. 
Producten die op basis van hun presentatie 
als geneesmiddel thans delen in het 
verlaagde btw-tarief, terwijl ze vanuit het 
perspectief van de Geneesmiddelenwet 
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Milieubelastingen
Heffing afvalstoffenbelasting bij 
verwijdering buiten Nederland
De heffing van afvalstoffenbelasting bij 
verwijdering buiten Nederland wordt, in 
gewijzigde vorm, heringevoerd. In de kern 
beoogt de wetswijziging het belastbare 
feit bij verwerking buiten Nederland van 
afval dat in Nederland is ontstaan, voor 
wat betreft grondslag en maatstaf van 
heffing overeen te laten komen met de 
grondslag en maatstaf van heffing bij 
verwerking in Nederland zelf. Het tarief voor 
storten of verbranden van afvalstoffen uit 
Nederland in het buitenland is hetzelfde 
als het tarief voor storten of verbranden 
in Nederland. Verder wordt in beide 
situaties in beginsel het volledige gewicht 
in de heffing betrokken. Afvalstoffen die 
niet in Nederland zijn ontstaan blijven bij 
overbrenging naar het buitenland buiten 
de heffing. Dit zou namelijk ook het geval 
zijn indien deze afvalstoffen in Nederland 
worden verwijderd. Op dit moment is nog 
onduidelijk wanneer de wetswijziging in 
werking treedt. 

Tijdelijke verhoging tarieven 
energiebelasting
Onderdeel van het Energieakkoord voor 
duurzame groei is dat de opbrengst van 
de energiebelasting in 2018 en 2019 wordt 
verhoogd met € 200 mln. per jaar. Om 
aan deze afspraak te voldoen worden de 
energiebelastingtarieven voor aardgas en 
elektriciteit, het blokverwarmingstarief 
en de verlaagde aardgastarieven voor de 
glastuinbouw tijdelijk verhoogd. Hiermee 
beoogt het kabinet de lastenstijging 
evenwichtig te verdelen over bedrijven die 
met name aardgas gebruiken en bedrijven 
die met name elektriciteit gebruiken. 

Uitbreiding stadsverwarmingsregeling
Naast voornoemde tijdelijke verhoging 
van de tarieven wordt ook een structurele 
verhoging doorgevoerd van het tarief 
in de eerste schijf op aardgas, het 
blokverwarmingstarief en de verlaagde 
aardgastarieven voor de glastuinbouw. 
Deze structurele verhoging dient als 
dekking voor de uitbreiding van de 
stadsverwarmingsregeling naar installaties 
die grotendeels gebruikmaken van 
aardwarmte, of warmte opgewekt met 
vaste of vloeibare biomassa. De regeling 
voorziet in toepassing van het degressieve 
tarief in de energiebelasting op aardgas 
dat wordt gebruikt voor een installatie voor 
stadsverwarming.

Formeel belastingrecht en invordering
Afschaffen inkeerregeling
De inkeerregeling voor aanslagbelastingen 
wordt afgeschaft. Belastingplichtigen 
kunnen voortaan dus ook met een 
vergrijpboete worden geconfronteerd 
wanneer zij binnen twee jaar nadat een 
onjuiste of onvolledige aangifte is gedaan 
tot inkeer komen. Vrijwillige verbetering blijft 
echter een omstandigheid die aanleiding 
geeft tot matiging van de op te leggen boete. 
De tegenhanger van de inkeerregeling in het 
strafrecht komt eveneens te vervallen. Dit 
om te voorkomen dat het evenwicht tussen 
de strafrechtelijke en de bestuursrechtelijke 
aanpak wordt verstoord. Een inkeerder 
kan in voorkomende gevallen dus ook met 
strafvervolging worden geconfronteerd. 
Op grond van overgangsrecht blijft de 
inkeerregeling echter van toepassing op 
aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn gedaan 
of hadden moeten worden gedaan. 

die vervolgens binnen vijf jaar worden 
verkocht. De gewijzigde regeling is 
eveneens relevant ingeval een bestelauto 
wordt omgebouwd tot een personenauto, 
waardoor verschuldigdheid van belasting 
van BPM ontstaat. 

Openbaarmaking catalogusprijs 
personenauto’s en motorrijwielen
Met ingang van 1 januari 2018 moet 
de catalogusprijs van personenauto’s, 
bestelauto’s en motorrijwielen publiekelijk 
kenbaar worden gemaakt. Dit helpt 
belastingplichtigen om een correcte BPM-
aangifte te doen, of een correcte bijtelling 
te hanteren voor de heffing loon- en 
inkomstenbelasting. Tevens vereenvoudigt 
dit de controle door de Belastingdienst.

Heffingsgrondslag 
motorrijtuigenbelasting: ‘massa 
rijklaar’ 
Bij de bepaling van de grondslag van de 
motorrijtuigenbelasting wordt uitgegaan van 
de ‘eigen massa’ van het voertuig. Omdat 
sinds 1 januari 2014 de ‘eigen massa’ van 
het voertuig niet meer op de kentekenkaart 
wordt vermeld en in Europees verband de 
term ‘massa rijklaar’ in zwang is geraakt, 
wordt voorgesteld om ook voor de heffing 
van motorrijtuigenbelasting de ‘massa 
rijklaar’ te hanteren. Aangezien die massa in 
alle gevallen 100 kg hoger is dan de ‘eigen 
massa’ van het voertuig, worden de tarieven 
aangepast om te voorkomen dat een 
belastingverzwaring optreedt.
Naheffing bij geschorst motorrijtuig
Onder het huidige wettelijke regime kan 
onduidelijkheid ontstaan of naheffing van de 
motorrijtuigenbelasting mogelijk is als een 
geschorst motorrijtuig toch wordt gebruikt 
op de weg. Omdat naheffing in die situatie 
nadrukkelijk wel de bedoeling is, wordt de 
wet op dat punt verduidelijkt.
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aannemelijk maakt dat sprake is van 
misbruik van procesrecht of wanneer 
het verzet duidelijk kansloos is. De 
wetgever laat deze schorsende werking nu 
vervallen, omdat de indruk bestaat dat de 
verzetprocedure vooral wordt ingezet om 
de invordering te vertragen. In de praktijk 
blijkt ook dat de rechter een verzet van een 
belastingschuldige slechts hoogst zelden 
gegrond verklaart. 

Uitbreiding mededelingsplicht 
bodemzaak
Het bodemrecht geeft de Belastingdienst 
het recht om bepaalde zaken van een derde 
die zich in een gebouw of op een terrein 
van een belastingschuldige bevinden te 
verkopen en de opbrengst af te boeken op 
diens openstaande belastingschulden. Om 
te voorkomen dat het bodemrecht wordt 
omzeild is in 2013 een mededelingsplicht 
voor pandhouders en andere derden 
geïntroduceerd. Zij moeten de ontvanger 
informeren wanneer zij het voornemen 
hebben om handelingen te verrichten die 
tot gevolg hebben dat een zaak niet langer 
als bodemzaak kwalificeert. Vervolgens 
moet een wachttijd van vier weken in 
acht worden genomen. Niet-naleving 
van deze verplichting leidt ertoe dat de 
executiewaarde van de desbetreffende 
zaken aan de Belastingdienst moet 
worden vergoed. Omdat gebleken is 
dat belastingschuldigen zelf ook nogal 
eens betrokken zijn bij constructies die 
het bodemrecht uithollen, wordt de 
mededelingsplicht ook van toepassing op de 
belastingschuldige.

Aansprakelijkheid voor pandhouder, 
hypotheekhouder en executant
Wanneer een pandhouder, 
hypotheekhouder of executant namens 
de eigenaar goederen verkoopt, kan hij 
zich ook verhalen op de btw-opbrengst. 
Hierdoor loopt de Belastingdienst 
btw-inkomsten mis. Daarom wordt een 
hoofdelijke aansprakelijkheid ingevoerd 
om de inning van btw zeker te stellen. 
De aansprakelijkheid geldt zowel voor 
leveringen binnen als buiten faillissement. 
Ter waarborging van de btw-heffing 
bij verkoop van onroerende zaken 
geldt nu al een verleggingsregeling. 
Aansprakelijkstelling is daarom alleen 
aan de orde in die gevallen waarin de 
verleggingsregeling niet kan worden 
toegepast, bijvoorbeeld als de koper 
geen btw-ondernemer is of bij leveringen 
van roerende zaken op grond van een 
executoriale titel.

Uitbreiding reikwijdte vereenvoudigd 
derdenbeslag
Schuldeisers kunnen onder voorwaarden 
beslag onder een derde leggen. Op die 
manier kan een schuldeiser zich verhalen 
op vorderingen van de schuldenaar op 
die derde, of op gelden of zaken van 
de schuldenaar die een derde onder 
zich heeft. Ook de Belastingdienst kan 
gebruikmaken van dit recht. Soms kan de 
ontvanger daarbij gebruikmaken van een 
vereenvoudigde procedure, bijvoorbeeld 
als hij beslag wil leggen op loonvorderingen 
of tegoeden op een betaalrekening. De 
vereenvoudigde procedure houdt in dat 
geen deurwaardersexploot nodig is. Wel 
dient de ontvanger te beschikken over 
een aan de belastingplichtige betekend 
dwangbevel met bevel tot betaling.
De wetgever stelt de vereenvoudigde 
procedure met ingang van 1 januari 
2019 open voor alle voor beslag vatbare 
geldvorderingen. Daarbij geldt wel de 
voorwaarde dat de ontvanger een vordering 
onder derden vooraf moet aankondigen 
bij de belastingschuldige indien het 
dwangbevel per post is betekend. De 
maatregel krijgt onmiddellijke werking. 
Vereenvoudigd derdenbeslag kan vanaf 1 
januari 2019 dus ook worden gelegd ter zake 
van openstaande belastingschulden die 
vóór die datum zijn ontstaan. 

Vervallen schorsende werking verzet
Als de belastingschuldige het niet eens 
is met de tenuitvoerlegging van een 
dwangbevel kan hij in verzet komen bij de 
burgerlijke rechter. Aan dit verzet komt 
schorsende werking toe. Dit betekent dat 
de tenuitvoerlegging van het dwangbevel 
wordt opgeschort totdat de rechter op het 
verzet heeft beslist. Hierop geldt alleen 
een uitzondering indien de ontvanger 
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Tarieven inkomstenbelasting
Sinds 1 januari 2011 wijkt de lengte van de tweede en de derde schijf in de tarieftabel voor belastingplichtigen die vanaf 1 januari 1946 zijn 
geboren af van die voor belastingplichtigen die vóór die datum zijn geboren.

De tarieven in de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die op of na 1 januari 1946 zijn geboren en nog niet de AOW-gerechtigde 
leeftijd hebben bereikt, luiden in 2018 als volgt:

bij een box 1- inkomen 
van meer dan

maar niet meer dan belasting-tarief
tarief premie 

volksverzekeringen
totaal

- € 20.142 8,90% 27,65% 36,55%

€ 20.142 € 33.994 13,20% 27,65% 40,85%

€ 33.994 € 68.507 40,85% - 40,85%

€ 68.507 - 51,95% - 51,95%

De tarieven in de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die op of na 1 januari 1946 zijn geboren, maar wel de AOW-gerechtigde leeftijd 
hebben bereikt, luiden in 2018 als volgt:

bij een box 1- inkomen 
van meer dan

maar niet meer dan belasting-tarief
tarief premie 

volksverzekeringen
totaal

- € 20.142 8,90% 9,75% 18,65%

€ 20.142 € 33.994 13,20% 9,75% 22,95%

€ 33.994 € 68.507 40,85% - 40,85%

€ 68.507 - 51,95% - 51,95%

De tarieven in de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die vóór 1 januari 1946 zijn geboren, luiden in 2018 als volgt:

bij een box 1- inkomen 
van meer dan

maar niet meer dan belasting-tarief
tarief premie 

volksverzekeringen
totaal

- € 20.142 8,90% 9,75% 18,65%

€ 20.142 € 34.404 13,20% 9,75% 22,95%

€ 34.404 € 68.507 40,85% - 40,85%

€ 68.507 - 51,95% - 51,95%

Personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zijn niet langer AOW-premie verschuldigd. Dit resulteert in een lager gecombineerd 
tarief in de eerste en tweede schijf. In de derde en vierde tariefschijf wijkt het tarief voor personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben 
bereikt niet af.
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Het tarief in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) bedraagt in 2018 ongewijzigd 25%. Ook het tarief in box 3 (inkomen uit sparen en 
beleggen) blijft in 2018 hetzelfde: 30%. Sinds 2017 geldt overigens wel een gewijzigde systematiek voor de berekening van de omvang van het 
forfaitaire rendement in box 3. 

Premiepercentages
De premiepercentages voor de sociale verzekeringen luiden in 2018 als volgt: 

Omschrijving 2018 2017

AOW-premie 17,90% 17,90%

ANW-premie 0,10% 0,10%

WLZ-premie 9,65% 9,65%

AOF-basispremie werkgever 6,27% 6,16%

WW – marginale AWF-premie werkgever 2,95% 2,64%

WW – gemiddelde wachtgeldpremie werkgever 1,23% 1,36%

WHK premie 1,16% 1,16%

WKO premie werkgever 0,50% 0,50%

Inkomensafhankelijke werkgeversheffing ZVW (hoog) 6,90% 6,65%

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (laag) 5,65% 5,40%

De maximum premie-inkomensgrens voor de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet komt in 2018 uit op € 54.614 (2017: 
€ 53.701). 

Tarieven vennootschapsbelasting en dividendbelasting
Het vennootschapsbelastingtarief voor 2018 luidt als volgt: 

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

maar niet 
meer dan

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

Nederlandse bedrag, dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I II III IV 

- € 200.000 - 20%

€ 200.000 € 50.000 25%

Het dividendbelastingtarief in 2018 bedraagt ongewijzigd 15%.

Taxtueel  | III. Tarieven en percentages 2018
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opbouw van de inkomensafhankelijke 
combinatiekorting gewijzigd.
Hiertegenover staat dat uitbetaling van de 
arbeidskorting en de inkomensafhankelijke 
combinatiekorting aan de minstverdienende 
partner wordt afgebouwd, zoals dat 
nu reeds het geval is bij de algemene 
heffingskorting. Dit betekent dat in 2019 
nog maar 26,67% van het totaalbedrag van 
deze heffingskortingen voor uitbetaling in 
aanmerking komt. In 2023 zal de afbouw 
zijn voltooid.

Eigenwoningforfait
Voorgesteld wordt om per 1 januari 2020 het 
percentage van het eigenwoningforfait te 
verlagen van 0,75% naar 0,60% van de WOZ-
waarde van de eigen woning. Daar staat 
tegenover dat ook eigenwoningbezitters die 
hun eigenwoningschuld hebben afgelost 
weer inkomstenbelasting gaan betalen over 
de waarde van hun woning. De aftrekpost 
wegens ‘geen of geringe eigenwoningschuld’ 
(de zogenoemde Hillenregeling) zal daartoe 
gefaseerd, over een periode van 30 jaar, 
worden afgebouwd. Deze afbouw start 
in 2019. Elk jaar wordt het voordeel met 
3,33% verlaagd. Dit betekent dat in 2019 nog 
96,67% van het positieve verschil tussen 
het eigenwoningforfait en de aftrekbare 
kosten in verband met de eigen woning als 
aftrekpost mag worden opgevoerd.

Aftrekposten
Het maximale tarief waartegen aftrekposten 
in de inkomstenbelasting in aanmerking 
kunnen worden genomen zal vanaf 
2020 jaarlijks met 3%-punt worden 
afgebouwd totdat het basistarief van 
36,93% is bereikt. Dit geldt dus niet 
alleen voor de hypotheekrenteaftrek, 
maar ook voor andere aftrekposten 
in de inkomstenbelasting zoals de 
zelfstandigenaftrek.

Verhoging tarief box 2
In samenhang met de voorgestelde 
verlaging van de tarieven in de 
vennootschapsbelasting wordt het tarief 
voor inkomen uit aanmerkelijk belang (box 
2) stapsgewijs met 3,5%-punt verhoogd. 
In 2020 bedraagt het tarief dan 27,3% 
en in 2021 komt het tarief uit op 28,5%. 
Het nieuwe kabinet wil hiermee een te 
sterke aanzuigende werking naar de bv 
voorkomen en het globale evenwicht in 
belastingdruk tussen ondernemers in de 
inkomstenbelasting en ondernemers in een 
bv bewaren.

Belasten werkelijk rendement in box 3
Het nieuwe kabinet zal een 
voorstel uitwerken voor een 
vermogensrendementsheffing op basis 
van daadwerkelijk gerealiseerd rendement. 
Vooruitlopend hierop wordt het heffingsvrije 
vermogen in 2018 verhoogd tot € 30.000 
(2017: € 25.000). Daarnaast wordt 
ingaande 2018 voor het rendement over 
het spaargedeelte gebruikgemaakt van 
actuelere cijfers.

Beperken looptijd 30%-regeling
De looptijd van de zogenoemde 
30%-regeling voor extraterritoriale 
werknemers wordt per 1 januari 2019 
ingekort van acht jaar tot vijf jaar.

Werken als zelfstandige
De Wet Deregulering Beoordeling 
Arbeidsrelaties (DBA) wordt vervangen. 
Met een nieuwe wet beoogt het kabinet 
(de inhuurder van) echte zelfstandigen 
zekerheid te bieden dat geen sprake is van 
een dienstbetrekking. Aan de andere kant 
beoogt het kabinet schijnzelfstandigheid, 
met name aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt, te voorkomen. Op hoofdlijnen 
zijn de voorgestelde punten als volgt:

IV Regeerakkoord
Op 10 oktober 2017 hebben VVD, D66, 
CDA en CU het regeerakkoord ‘Vertrouwen 
in de toekomst’ gepresenteerd, waarin de 
beleidsvoornemens van het huidige kabinet 
zijn opgenomen. Speerpunten op fiscaal 
gebied zijn het lonender maken van werk, 
het zwaarder belasten van vervuiling, het 
aanpakken van belastingontwijking en het 
verbeteren van het vestigingsklimaat voor 
bedrijven die in Nederland daadwerkelijk 
economische activiteiten ontplooien en 
banen opleveren. Hieronder hebben wij 
een samenvatting opgenomen van de 
belangrijkste wijzigingen op fiscaal gebied 
voor de komende jaren.

Loon- en inkomstenbelasting
Tarieven en tariefschijven
De lasten voor burgers worden de komende 
jaren verlaagd. In 2021 moet per saldo 
sprake zijn van een lastenverlichting 
van € 6 mld. De belangrijkste factor 
die hieraan bijdraagt is de invoering 
van een tweeschijvenstelsel in de 
inkomstenbelasting met een basistarief 
van 36,93% tot een inkomen uit werk en 
woning van circa € 68.600 en een toptarief 
van 49,5% voor het surplus. Voor AOW-
gerechtigden zijn er straks drie schijven; 
dit hangt samen met de premieheffing 
volksverzekeringen. Naar verwachting wordt 
het nieuwe schijvenstelsel van kracht per 1 
januari 2019.

Heffingskortingen
De maximumbedragen van de algemene 
heffingskorting en de arbeidskorting worden 
per 1 januari 2019 verhoogd. Hetzelfde geldt 
voor de ouderenkorting. In laatstgenoemde 
heffingskorting wordt bovendien een 
geleidelijke inkomensafhankelijke 
afbouw geïntroduceerd in plaats van de 
huidige inkomensgrens. Verder wordt de 
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2021 uit op 21%. Tot een belastbaar bedrag 
van € 200.000 geldt een tarief van 16%. De 
eerder aangekondigde verlenging van de 
eerste tariefschijf wordt teruggedraaid.

Afschaffing dividendbelasting/
invoering bronheffing
Het nieuwe kabinet wil in beginsel de 
dividendbelasting per, zeer vermoedelijk, 
1 januari 2020 vrijwel volledig afschaffen. 
Daartegenover staat dat een bronbelasting 
op rente en royalty’s wordt ingevoerd 
ingeval van uitgaande geldstromen 
naar landen met zeer lage belastingen. 
Daarnaast komt er wel een bronheffing 
op dividenden in misbruiksituaties en bij 
uitgaande geldstromen naar landen met 
zeer lage belastingtarieven. De verwachte 
inwerkingtredingsdatum van deze 
bepalingen is 1 januari 2020. 

Eigen vermogen/vreemd vermogen
Er wordt een generieke 
renteaftrekbeperking in de vorm van een 
earningsstripping-maatregel ingevoerd per 1 
januari 2019. Rente is niet langer aftrekbaar 
voor zover het saldo van verschuldigde 
en ontvangen (groeps- en derden)rente 
meer bedraagt dan maximaal 30% van het 
brutobedrijfsresultaat (EBITDA: earnings 
before interest, taxes, depreciation and 
amortization). De regering kiest hierbij voor 
een vaste franchise van € 1 mln. welk bedrag 
aan rente in elk geval aftrekbaar is. Er wordt 
geen zogenoemde groepsescape toegepast.
In het regeerakkoord is voorts 
opgemerkt dat enkele specifieke 
renteaftrekbeperkingen worden afgeschaft, 
met uitzondering van de specifieke 
renteaftrekbeperking gericht tegen 
winstdrainage. In het regeerakkoord staat 
niet welke specifieke renteaftrekbeperkingen 
worden afgeschaft, maar het ligt voor de 
hand dat dit in elk geval zal gaan om de 

renteaftrekbeperking voor leningen die 
verband houden met deelnemingen en de 
renteaftrekbeperking voor zogenoemde 
‘overnameholdingconstructies’. 
Vooralsnog is onduidelijk of ook 
de verliesverrekeningsbeperking 
voor zogenoemde houdster- en 
financieringsverliezen wordt geschrapt. 
Ook is niet helder of de aftrekbeperking 
voor langlopende laagrentende leningen 
wordt afgeschaft.

Afschrijving op gebouwen in 
eigen gebruik
De afschrijving op gebouwen in eigen 
gebruik wordt voor ondernemingen in de 
vennootschapsbelasting per 1 januari 2019 
beperkt tot 100% van de WOZ-waarde. Op 
dit moment geldt voor gebouwen in eigen 
gebruik nog een bodemwaarde van 50% van 
de WOZ-waarde.

Fiscale beleggingsinstelling
In samenhang met de afschaffing van de 
dividendbelasting wordt voorgesteld om 
directe beleggingen in vastgoed door 
fiscale beleggingsinstellingen niet langer 
toe te staan. Deze wijziging treedt naar 
verwachting in werking per 1 januari 2020. 

Verliesverrekening
De mogelijkheid om verliezen uit 
voorgaande (boek)jaren te verrekenen met 
positieve belastbare winsten uit latere jaren 
wordt beperkt tot zes jaar. Op dit moment 
kunnen verliezen nog gedurende negen 
jaren voorwaarts verrekend worden. Naar 
verwachting treedt deze wetswijziging in 
werking per 1 januari 2019.

 • Bij een laag in rekening te brengen tarief, 
hetzij in combinatie met een langere 
duur van de overeenkomst, hetzij in 
combinatie met het verrichten van 
reguliere bedrijfsactiviteiten, wordt voor 
ZZP-ers bepaald dat sprake is van een 
arbeidsovereenkomst. Dit lage tarief wordt 
gesteld op loonkosten tot 125% van het 
wettelijke minimumloon, of de laagste 
loonschalen in cao’s. Indien de duur van 
de overeenkomst minimaal drie maanden 
omvat, is sprake van een ‘langere duur’.

 • Bij een hoog tarief, hetzij in 
combinatie met een kortere duur 
van de overeenkomst, hetzij in 
combinatie met het niet verrichten 
van reguliere bedrijfsactiviteiten, 
wordt voor zelfstandigen een ‘opt 
out’ voor de loonbelasting en de 
werknemersverzekeringen ingevoerd. 
Bij een tarief van meer dan € 75 per 
uur is sprake van een hoog tarief. Een 
overeenkomst van kortere duur wordt 
in dit kader gedefinieerd als korter dan 
een jaar.

 • Daarnaast wordt voor zelfstandigen 
boven het ‘lage’ tarief een 
‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. 
Hiermee krijgt een opdrachtgever 
in beginsel zekerheid vooraf van 
vrijwaring van loonbelasting en premies 
werknemersverzekeringen.

Vennootschapsbelasting en 
dividendbelasting
Tariefverlaging vennootschapsbelasting
Om een concurrerend vestigingsklimaat te 
kunnen behouden, wil het nieuwe kabinet 
een forse verlaging doorvoeren van de 
vennootschapsbelastingtarieven. Zowel 
het tarief in de eerste als de tweede schijf 
wordt stapsgewijs met in totaal 4%-punt 
verlaagd (2019: -1%-punt, 2020: -1,5%; 2021: 
-1,5%). Het reguliere tarief komt daarmee in 
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Invoering kilometerheffing 
vrachtverkeer
Voorgesteld wordt om zo spoedig mogelijk 
een kilometerheffing voor vrachtverkeer 
in te voeren. De hiermee te behalen 
opbrengst zal worden teruggesluisd naar de 
vervoerssector door een verlaging van de 
motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en 
gelden voor innovatie en verduurzaming.

Diverse fiscale maatregelen
Tot slot een aantal andere fiscaal getinte en 
vrij ondergeschikte voorstellen:
 • de verhuurderheffing wordt voor 
corporaties verlaagd indien zij investeren 
in verduurzaming van de woningvoorraad;

 • verhoging maximaal onbelaste vergoeding 
aan vrijwilligers tot € 1.700 per jaar;

 • opgebouwd pensioen kan mogelijk 
gebruikt worden voor vermogensopbouw 
via de eigen woning, ofwel financiering van 
de eigen woning met behulp van pensioen;

 • mogelijk aanpassing van de fiscale 
facilitering van pensioenopbouw in 
verband met de herziening van het 
pensioenstelsel.

Aanpak belastingontwijking
Voorgesteld wordt om een ‘zwarte lijst’ op 
te stellen met niet-coöperatieve jurisdicties 
op het gebied van belastingen in combinatie 
met de verplichting voor multinationals om 
per EU-lidstaat en per land op de zwarte lijst 
te rapporteren over hun activiteiten.

Omzetbelasting en accijns
Verhoging lage btw-tarief
Het lage tarief in de btw wordt naar 
verwachting per 1 januari 2019 verhoogd 
van 6% naar 9%. Het lage btw-tarief 
is onder andere van toepassing op 
voedingsmiddelen, geneesmiddelen 
en boeken.

Tabaksaccijns
De tabaksaccijns wordt in de periode 
tot 2021 taakstellend verhoogd met in 
totaal € 200 mln. Naast het genereren 
van budgettaire opbrengt wil het nieuwe 
kabinet hiermee haar beleidsdoelstelling 
om te komen tot een rookvrije generatie 
bevorderen. Mede vanwege de verwachte 
gedragseffecten resulteert dit in een forse 
verhoging van de accijnstarieven.

Autobelastingen en milieubelastingen
Zwaarder belasten 
milieuvervuilend gedrag
Milieuvervuilend gedrag wordt ‘beprijsd’ 
door de invoering van een CO2-
minimumprijs in de elektriciteitssector, 
aanpassingen in de energiebelasting, 
een hogere belasting op het storten en 
verbranden van afval en het afschaffen van 
de teruggaafregeling van BPM voor taxi’s. De 
beoogde inwerkingtredingsdatum voor deze 
regelingen is 1 januari 2019. Tevens beziet 
het kabinet of invoering van een belasting 
op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen 
mogelijk is. Mogelijk wordt in 2021 een 
vliegbelasting ingevoerd.
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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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