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Fiscale voornemens

D

e afgelopen periode zijn op twee gebieden belangrijke voorstellen gedaan voor belastingherzieningen.
In de eerste plaats is het eindrapport van de Commissie Van Dijkhuizen verschenen, met voorstellen voor
aanpassingen van de inkomstenbelastingen en het toeslagenstelsel. In de tweede plaats zijn omvangrijke
plannen gelanceerd gericht op het tegengaan van het ontgaan en ontduiken van belastingen. De
komende jaren moet blijken in welke mate aan al die ideeën ook daadwerkelijk invulling kan worden

gegeven. Daarbij speelt de politiek een belangrijke rol, waardoor het voorspellen van de toekomstige ontwikkelingen en de
uiteindelijke resultaten bepaald niet eenvoudig is.
Wat betreft de Commissie Van Dijkhuizen is een goede richting ingeslagen door voor te stellen het forfaitair rendement van box
3 aan te pakken. Het is eigenlijk al sinds het ontstaan van deze box-3-heffing een doorn in het oog dat dit rendement volstrekt
losstaat van de reële opbrengsten. Temeer nu deze reële rendementen gemiddeld veel lager zijn dan de 4% waar box 3 van uitgaat.
Het mooiste zou mijns inziens zijn als we weer zouden terugkeren naar het belasten van reële vermogensinkomsten. Dat kan echter
alleen op een evenwichtige manier gebeuren als ook vermogenswinsten in de heffing worden betrokken (en vermogensverliezen
aftrekbaar zijn). Daaraan kleven volgens sommigen nogal wat praktische complicaties. Het door de Commissie aangedragen
alternatief is als second best wel veel bevredigender dan het huidige systeem: het in aanmerking te nemen rendement wordt
gebaseerd op een voortschrijdend historisch rendement over de afgelopen vijf jaren. Daardoor krijgt het veel meer realiteitswaarde.
Bovendien heeft de Commissie de grondslag voor deze berekening gekoppeld aan spaargelden omdat blijkt dat het overgrote deel
van het vermogen in box 3 daarin is belegd. Op basis van deze uitgangspunten zou het huidige rendement van box 3 stevig omlaag
gaan: van 4% naar 2,4%. Probleem is nog wel de financiering ervan, zeker in deze tijd waarin de regering toch al op zoek is naar
€ 6 mld. De Commissie had voorlopig financiële dekking gevonden voor een verlaging tot 3%. De eerste stap moet dus niet al te
moeilijk zijn...
Het tweede grote thema is het tegengaan van belastingontwijking door multinationals. Het afgelopen jaar is dat een onderwerp
geweest dat niemand zal hebben gemist. Met name in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland is er heel veel aandacht voor. Niet
verwonderlijk, omdat juist deze landen met hun fiscale stelsels veel structuren mogelijk maken waarmee multinationals belasting
kunnen besparen. Daarmee is geen sprake van constructies, maar niettemin is duidelijk dat de maatschappelijke opinie en vele
(ontwikkelings-)landen en organisaties als de OESO en de EU dit een onwenselijke tendens vinden. Met name de OESO neemt het
voortouw. In juli is door de OESO een lijst met 15 actiepunten gepubliceerd, die tegelijkertijd door de G-20 is omarmd. Dat laatste
lijkt opvallend, omdat de G-20 zelf niet zonder meer op één lijn zitten. Zo bestaat er nog wel wat verschil in opvatting tussen
bijvoorbeeld Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De reden waarom dit 15-puntenpakket er toch zo gemakkelijk door is gekomen is
vooral gelegen in het feit dat de actiepunten vrij algemeen zijn. Hele concrete maatregelen zitten er niet bij. Behalve dan wellicht de
termijn waarbinnen een en ander moet zijn uitgewerkt: binnen twee jaren. Dat lijkt voor diverse actiepunten wat optimistisch. Het
ligt in de rede aan te nemen dat bij de concretisering van de plannen er nogal wat tegenstellingen tussen de landen zullen bestaan.
Zeker ook als daar de ontwikkelingslanden bij worden betrokken. Wat betreft Nederland zijn er geen directe acties te verwachten;
althans niet op basis van de OESO-plannen. Wel kan het zijn dat op dit dossier in het ‘Haagse’ voortgang wordt geboekt: begin
september komt de staatssecretaris met een brief aan de Tweede Kamer en vrij snel daarna vindt daar een hoorzitting plaats. Als
dat achter de rug is zou duidelijk moeten worden welke kant het opgaat. Vooral de brievenbusmaatschappijen zullen daarbij op
de korrel worden genomen. Mijn verwachting is dat het overigens zo’n vaart niet loopt waar het eventueel te nemen maatregelen
betreft. Daar bestaan diverse redenen voor: Weekers zelf is nogal terughoudend, omdat hij aantasting van het vestigingsklimaat
vreest. Verder ligt het in de rede om eerst af te wachten hoe de uitwerking van de 15 punten van de OESO zich ontwikkelt. Tot slot
is het najaar bij uitstek een zeer drukke fiscale periode door het ‘gedoe’ rondom het Belastingplan. Net als met de voorstellen van
de Commissie Van Dijkhuizen, geldt ook hier dat een lange adem nodig is alvorens substantiële resultaten zijn bereikt. Duidelijk is
wel dat u over deze thema’s in Taxtueel nog veelvuldig kunt lezen. Voor nu wens ik u in elk geval veel leesplezier toe met de voor u
liggende editie.
Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl
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Herziening
inkomstenbelasting
Commissie Van Dijkhuizen brengt eindrapport
uit. Het eindrapport gaat vooral over box 2 en 3,
alsmede over het toeslagenstelsel
Begin 2012 heeft staatssecretaris Weekers de Commissie
inkomstenbelasting en toeslagen geïnstalleerd. De
commissie staat onder voorzitterschap van de heer
Van Dijkhuizen. Schrijver dezes maakt deel uit van de
commissie. De commissie heeft in oktober 2012 een
interimrapport uitgebracht en heeft haar eindrapport in
juni aangeboden. De commissie zal binnenkort worden
opgeheven.
De Tweede Kamer ontvangt de commissie op 19
september 2013 voor een overleg. De staatssecretaris
van Financiën heeft laten weten uiterlijk voor 1 april
2014 te reageren. Hieronder zijn zowel de voorstellen uit
het tussenrapport als de voorstellen uit het eindrapport
opgenomen.
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Tussenrapport
In het tussenrapport zijn drie groepen maatregelen
voorgesteld. De belangrijkste zijn de volgende.
a. Bevordering arbeidsparticipatie
Gelet op de huidige financiële en economische crisis is het
belangrijk dat de arbeidsparticipatie wordt gestimuleerd.
Tevens is dit van belang in verband met de vergrijzing die
al een aantal jaren gaande is en nog enkele decennia zal
toenemen. In dit kader stelt de commissie het volgende voor:
• Verlaging van de tarieven van de inkomstenbelasting
en vermindering van het aantal tariefschijven tot twee.
Het tarief van de eerste schijf blijft op het niveau van
2013: 37%. Het tarief van de tweede schijf wordt
49%. De eerste schijf loopt door tot ongeveer € 65
000. Meer dan 90% van de belastingplichtigen valt
dan in de lange eerste schijf. Overigens kunnen de
tarieven verder omlaag tot 34% en 46% als alle door

de commissie voorgestelde lastenverzwaringen geheel
zijn uitgewerkt.
• Verhoging van de algemene heffingskorting met €
300; dit is met name noodzakelijk ten einde negatieve
inkomenseffecten te voorkomen.
• Verhoging van de arbeidskorting met € 70 in 2014,
oplopend tot € 410 in 2017. Voor de hoogste
inkomens wordt de korting geleidelijk tot nihil
teruggebracht.
b. Stimuleren van de woningmarkt
De Nederlandse woningmarkt is de facto tot stilstand
gekomen. De commissie doet voorstellen deze weer
in beweging te krijgen. Het gaat om de volgende
voorstellen:
• Voor nieuwe en bestaande hypotheken wordt aflossen
gestimuleerd. Kern van het voorstel is dat rente in
aftrek komt op basis van een annuïtair schema van
aflossing, doch dat daadwerkelijke aflossing niet is
vereist: de aflossing wordt derhalve in feite annuïtair
bepaald. Voor beide groepen wordt uitgegaan van een
dertigjarige looptijd.
• De vrijstelling voor de uitkeringen uit
kapitaalverzekering eigen woning en vergelijkbare
regelingen wordt voor nieuwe hypotheken afgeschaft.
Het wordt dus niet langer mogelijk om enerzijds
een hoge woningschuld te houden en anderzijds
belastingvrij kapitaal op te bouwen.
• Het eigenwoningforfait en de hypotheekrenteaftrek
worden tegen het tarief van de nieuwe eerste

schijf, 37% en op den duur dus 34%, in de heffing
betrokken.
• De overdrachtsbelasting op woningen wordt
afgeschaft.
c. Vereenvoudigen en grondslagverbredingen
Het stelsel van inkomstenbelasting en toeslagen kent vele
regelingen die de belastingopbrengst verminderen. Door
deze regelingen vergaand te beperken kunnen de tarieven
worden verlaagd en kan de inkomstenbelasting worden
vereenvoudigd. Dat is voor de commissie reden om de
faciliteiten tegen het licht te houden. De commissie doet
in dit verband de volgende voorstellen:
• De fiscale facilitering van het tweede pijlerpensioen
wordt afgetopt op het inkomen waar in het nieuwe
stelsel de tweede tariefschijf begint (€ 62 500); deze
maatregel werkt door naar derde pijlerregelingen
(lijfrenteverzekeringen). Dit voorstel is in beginsel door
de regering inmiddels overgenomen, zij het dat de
grens niet ligt op € 62 500 maar op € 100 000.
• Gepensioneerden betalen momenteel geen premie
AOW. De commissie stelt voor dit voordeel weg te
nemen en de AOW’ers voortaan ook premie AOW
te laten betalen. Het gaat dan om bijna 18%. Dit zal
gebeuren via een jaarlijks hogere premie die stijgt met
1 procentpunt per jaar. Na 18 jaar is de maatregel
dan geheel ingevoerd en betaalt ieder een gelijke
premie. De maatregel heeft alleen gevolgen voor het
aanvullend pensioen, omdat de AOW-uitkering zelf
netto is gekoppeld.
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• Teneinde het grote verschil in belastingdruk
tussen werknemers en zelfstandigen te
verminderen, wordt de zelfstandigenaftrek
afgeschaft, mede ook omdat deze
faciliteit geen stimulans is voor groei
van de onderneming. De afschaffing
geschiedt geleidelijk gedurende een
periode van acht jaren. Tevens vervallen de
aan de zelfstandigenaftrek gerelateerde
startersaftrek, de aftrek willekeurige
afschrijving en de startersaftrek voor
arbeidsongeschikten.
• De meewerkaftrek en de stakingsaftrek
dienen te worden afgeschaft. Deze
regelingen vervullen geen zinvolle rol.
• Ten aanzien van een aantal faciliteiten is
de commissie van oordeel dat deze niet
meer in het belastingstelsel passen. Het
gaat om de giftenaftrek en de aftrek voor
scholingsuitgaven. Zij stelt voor die af te
schaffen.
• Op grond van eenvoudsoverwegingen
wordt voorgesteld de
onderhoudsverplichtingen tussen
ex-echtgenoten (alimentatie) te
defiscaliseren.
• Verhoging van beide btw-tarieven
(standaard en verlaagd) met 2 procentpunt.
Deze komen dan te liggen op 8% en 23%.
Eindrapport
De voorstellen zoals die in het eindrapport
zijn opgenomen richten zich met name
op de overige boxen 2 en 3 van de
inkomstenbelasting, alsmede op het
toeslagenstelsel. Het gaat om de volgende
voorstellen:
• Bij de vaststelling van het minimale salaris
van een directeur/grootaandeelhouder
(dga) wordt bij een inkomen hoger
dan het fictief loon van € 43 000 een
doelmatigheidsmarge toegepast van
30%. Dat betekent dat wanneer het aan
de dga toe te kennen gebruikelijk loon is
vastgesteld, daar 30% van mag worden
afgehaald. De commissie stelt voor deze
marge te verminderen tot 10%.
• Degene die ten minste een belang heeft
van 5% in een vennootschap wordt
aangemerkt als aanmerkelijkbelanghouder
en belast in box 2. Kort gezegd houdt dit

6

in dat het door hem uit die vennootschap
ontvangen dividend en de vermogenswinst
bij vervreemding van de aandelen worden
belast tegen een vast percentage van 25%.
Indien geen dividend wordt uitgekeerd, kan
er ook niets worden belast. De commissie
is van oordeel dat er echter net als in box
3 een jaarlijks rendement in aanmerking
moet worden genomen dat even hoog is
als het rendement in box 3. Hiermee wordt
de verkrijgingsprijs van de aandelen dan wel
verhoogd voor zover geen daadwerkelijk
dividend wordt uitgekeerd.
• De commissie adviseert de opbrengst
van de bovenstaande maatregelen
zoveel mogelijk terug te sluizen naar de
aanmerkelijkbelanghouder en stelt daarom
voor het tarief in box 2 te verlagen van 25%
naar 22%.
• Het rendement dat in aanmerking moet
worden genomen in box 3 bedraagt 4%.
Reële inkomsten worden in die box niet
belast. De commissie heeft geconstateerd
dat een rendement van 4%, gelet op de
reële rendementen over de afgelopen
jaren, niet terecht is en meent dat het
rendement ook moet worden gerelateerd
aan die rendementen en geen vast
percentage moet zijn. Zij stelt daarom een
voortschrijdend rendement voor op basis
van de rendementen op spaartegoeden over
de voorafgaande vijf jaren. Voor 2014 zou
daarmee het rendement kunnen dalen tot
2,4%. Budgettair heeft de commissie ruimte
gevonden om in 2014 het rendement te
verlagen tot 3%.
• De commissie stelt voor de eigen woning
uiteindelijk – zie voor een eerste stap het
tussenrapport – over te hevelen naar box 3.
Dat betekent dat een forfaitair rendement
wordt belast over het verschil tussen de
waarde van de woning en de daarop
rustende schuld. De hypotheekrente is dan
niet langer aftrekbaar. Deze maatregel is
door de commissie niet nader uitgewerkt.
Er zou bijvoorbeeld nog een partiële vrijstelling
kunnen worden toegepast en beoordeeld zou
moeten worden of een eventueel negatief
vermogen in box 3 ten gevolge van een
hypotheekschuld tot een teruggave zou
moeten leiden. De commissie heeft over deze

punten geen aanbeveling gedaan.
• Het systeem van toeslagen is buitengewoon
complex, duur en fraudegevoelig. De
commissie doet een aantal voorstellen
om hier verbetering in te brengen. Het
behoorde echter niet tot haar taak om het
hele systeem van toeslagen, waar het de
voorwaarden betreft, te herzien. Zij stelt
voor om een drietal toeslagen samen te
nemen in de zogenoemde nieuw in te
voeren huishoudentoeslag. Het gaat om
de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het
kindgebonden budget. Deze toeslagen
kennen alle een verschillend afbouwtraject.
Deze afbouwtrajecten worden nu
teruggebracht tot één afbouwtraject. Door
deze operatie daalt het aantal personen
dat een toeslag krijgt met 1 mln. en
komt daarmee uit op circa 4,5 mln. In de
tweede plaats stelt de commissie voor
de zorgtoeslag voortaan niet te betalen
aan de gerechtigde maar direct aan de
zorgverzekeraar. Dit maakt het systeem
efficiënter en minder fraudegevoelig.
Het aantal huishoudens dat na deze
overheveling nog zelf rechtstreeks voor een
huishoudentoeslag in aanmerking komt,
daalt daardoor tot circa 1,5 mln. Eenzelfde
benadering kan worden overwogen ten
aanzien van de huurtoeslag die rechtstreeks
zou kunnen worden uitgekeerd aan de
verhuurder. Dit is echter complexer en lijkt
beperkt te moeten blijven tot coöperaties.
Verder adviseert de commissie om de
controle op de toekenning van toeslagen
zowel vooraf bij de aanvraag, als achteraf bij
of na de verstrekking te intensiveren.
Tot slot
Hoe het nu met het rapport verder gaat is
onduidelijk. De staatssecretaris komt pas
uiterlijk voor 1 april met een formele reactie.
Ook de Tweede Kamer zal er nog even over
willen nadenken. Dit najaar is dus weinig of
niets te verwachten. Wel is denkbaar dat nog
iets wordt meegenomen bij het Belastingplan
2014. We wachten af.
Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl

Eigen woning &
tijdelijk verblijf elders
Voor de heffing van inkomstenbelasting wordt onder
andere als eigen woning aangemerkt een gebouw dat de
belastingplichtige, of personen die tot zijn huishouden
behoren, als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond
van (economische) eigendom. Het voordeel uit een eigen
woning – het eigenwoningforfait – maakt deel uit van
het inkomen uit werk en woning (box 1). Dit heeft tot
gevolg dat een negatief saldo van het eigenwoningforfait
en de aftrekbare financieringskosten van de woning
tegen maximaal 52% aftrekbaar is. De netto-kosten
van de eigen woning zijn daardoor aanzienlijk lager dan
de bruto-kosten. Het netto-voordeel hangt daarbij af
van de hoogte van het inkomen van de desbetreffende
belastingplichtige. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het
gemiddelde tarief waartegen het negatieve voordeel uit
eigen woning in box 1 in aftrek kan worden gebracht.
Tijdelijk verblijf elders
Het kan voorkomen dat een belastingplichtige tijdelijk
een ander hoofdverblijf heeft, bijvoorbeeld in verband
met werkzaamheden in het buitenland. In dat geval
zou de eigenwoningregeling volgens de hoofdregel
niet meer van toepassing zijn op de woning die tijdelijk
geen hoofdverblijf meer is. Onder voorwaarden kan
de eigenwoningregeling echter toch van toepassing
blijven gedurende de periode van tijdelijk verblijf elders.
Voorwaarde is onder andere dat de belastingplichtige
en zijn partner in die periode geen andere eigen woning
hebben. Ook mag de woning gedurende deze periode
niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
Recentelijk heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een
zaak waarin laatstgenoemde voorwaarde in geschil was.
Kraakwacht
Belanghebbende beschikt over een eigen woning die zij
met haar gezin bewoont. Op 1 september 2007 wordt
zij door haar werkgever tijdelijk naar het buitenland
uitgezonden, waar zij tot 1 april 2010 samen met haar
gezin verblijft. Gedurende deze periode is de woning
ter voorkoming van inbraak en/of kraak bewoond door
een kraakwacht. De kraakwacht betaalde geen huur,
maar wel een beperkte bijdrage in de energiekosten.
De kraakwacht diende de woning te verlaten zodra de
eigenaar dat noodzakelijk achtte. De woning is gedurende
het verblijf in het buitenland overigens diverse keren door
belanghebbende en haar echtgenoot gebruikt.

In geschil is of de woning tijdens de periode dat
belanghebbende met haar gezin in het buitenland heeft
gewoond als een eigen woning kan worden aangemerkt;
het belang zat uiteraard vooral in het al dan niet in
aanmerking kunnen nemen van de hypotheekrente. De
inspecteur meende dat geen sprake is van een eigen
woning, omdat de woning naar zijn mening gedurende
de afwezigheid van belanghebbende ter beschikking is
gesteld aan een derde (de kraakwacht). In dat geval zou
de woning overgaan naar box 3 en is de hypotheekrente
niet aftrekbaar. Belanghebbende is de tegenovergestelde
opvatting toegedaan. Naar haar mening blijft de woning
een eigen woning.
De Hoge Raad oordeelt dat de woning die tijdens het
verblijf elders door een kraakwacht wordt bewoond,
een eigen woning van belanghebbende blijft. Met het
begrip ter beschikking stellen is bedoeld dat de woning
wordt verhuurd, of dat de belastingplichtige gedoogt
dat derden de woning gebruiken. Volgens de Hoge Raad
is van een zodanige verhuur of gedoogd gebruik geen
sprake wanneer de woning tijdens het verblijf elders door
een kraakwacht wordt bewoond die alleen een beperkte
bijdrage in de energiekosten hoeft te betalen en die de
woning moet verlaten zodra de eigenaar dat noodzakelijk
vindt.
Conclusie
In de bovenstaande casus draaide het om de vraag of de
eigenwoningregeling van toepassing kan blijven bij een
tijdelijk verblijf van de belastingplichtige in het buitenland.
In dit geval liep het goed af voor belanghebbende,
omdat het verblijf van een kraakwacht in de woning
tegen een beperkte bijdrage in de energiekosten, en
zonder huurbescherming, volgens de Hoge Raad niet kon
worden aangemerkt als het ter beschikking stellen van
de woning aan een derde. Minder goed liep het af voor
een belastingplichtige die zijn eigen woning in de periode
waarin hij in het buitenland verbleef ter beschikking stelde
aan zijn dochter. In die situatie oordeelde de Hoge Raad
dat sprake van was van terbeschikkingstelling aan een
‘derde’, zodat de eigenwoningregeling niet langer van
toepassing was. De uitzondering voor ‘uitzendsituaties’ in
de eigenwoningregeling luistert dus nauw.
E.P. Hageman FB
088 288 0249
edhageman@deloitte.nl
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Beps:

een nieuw begrip

De OESO heeft begin 2013 het rapport Addressing Base Erosion and Profit Shifting
(BEPS) gepubliceerd. Dit rapport vormt de basis om het ontwijken van belastingen
door met name multinationals tegen te gaan. In juli 2013 heeft de OESO een nieuw
rapport gepubliceerd met daarin een vijftiental actiepunten. De G-20 heeft die
actiepunten omarmd.
Het eerste rapport is opgesteld op verzoek van de G-20.
Uitgangspunt is dat multinationals in staat zijn gebruik
te maken van de verschillen in belastingsystemen
tussen landen in samenhang met de toepassing van
belastingverdragen en daardoor de belastingdruk kunnen
verlagen. Het rapport bevat in de eerste plaats een
inventarisatie van het fenomeen BEPS. Daarnaast bevat
het een aantal concrete voorbeelden van situaties waar
sprake is van BEPS. De belangrijkste aandachtspunten zijn
volgens de OESO de volgende:
• meer transparantie ten aanzien van effectieve
belastingdruk bij multinationals;
• internationale mismatches ten gevolge van hybride
entiteiten en hybride financieringen;
• het oplossen van problemen ten aanzien van de
verdragstoepassing bij diensten c.q. levering van
goederen in de digitale wereld;
• interne financieringsstructuren, interne verzekerings
activiteiten en overige intragroeptransacties;
• verrekenprijsproblemen in het bijzonder samenhangend
met het verschuiven van risico’s en immateriële
goederen, het kunstmatig splitsen van (economische
en juridische) eigendom tussen entiteiten van een
multinational en overige bijzondere transacties die
tussen derden niet plaatsvinden;
• de effectiviteit van anti-ontgaansmaatregelen.
Het gaat zowel om algemene als om meer specifieke
anti-ontgaansmaatregelen;
• schadelijke fiscale regimes.
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Automatische informatie-uitwisseling
In april 2013 is een tussenrapportage uitgebracht
inzake de voortgang van het BEPS-rapport. Deze
voortgangsrapportage bestaat uit twee delen, te weten
een deel dat een inventarisatie bevat met betrekking
tot de wijze waarop informatie-uitwisseling tussen
landen plaatsvindt. De volledige inventarisatie heeft
nog niet plaatsgevonden, maar dat zal wel het geval
moeten zijn rond de zomer van 2013. De bedoeling
is dat hieraan aanbevelingen worden ontleend tot
verbetering van de informatie-uitwisseling tussen de
landen. In het onderhavige tussenrapport zijn op dit
punt geen aanbevelingen overgenomen. Meer algemeen
lijkt automatische informatie-uitwisseling in korte tijd de
algemene standaard geworden. Op verzoek van de G-8
heeft de OESO in juni 2013 een rapport opgesteld op
welke wijze die informatie-uitwisseling het beste vorm
kan worden gegeven.
In het tweede deel van de tussenrapportage wordt
aangegeven dat automatische uitwisseling van informatie
wenselijk is en binnen de OESO op vrij grote schaal
wordt toegepast. Verder wordt aangegeven dat er
drie onderzoeksgroepen actief zijn ingevolge het
BEPS-rapport, te weten ten aanzien van:
• het tegengaan van grondslaguitholling;
• de verdeling van heffingsrechten, met name gericht op
digitale diensten;
• verrekenprijzen.

Het actieplan
Medio juli 2013 heeft de OESO een actieplan
gepresenteerd inzake BEPS. De G-20 heeft zich daar
achter geschaard. Er wordt de komende jaren daarom
verder gewerkt aan de uitwerking van het actieplan.
De actiepunten zijn de volgende (sommige zijn
samengenomen):
1.	Het aanpassen van fiscale systemen aan de
ontwikkelingen in de digitale economie. Het is niet
eenvoudig een goed aangrijpingspunt te vinden
voor belastingheffing in een digitale economie. Een
voorbeeld hiervan is een webserver. Waar wordt
omzet en winst behaald met een webserver die
bijvoorbeeld in een belastingparadijs staat?
2.	Het neutraliseren van fiscale mismatches
door zogenoemde hybride entiteiten en
financieringsvormen. Het kenmerk van dergelijke
hybride mismatches is in essentie dat bepaalde
activiteiten en financieringen door landen fiscaal
verschillend worden geduid, waardoor dubbele
heffing kan ontstaan, maar ook juist belasting kan
worden ontgaan.
3.	Het versterken, ontwikkelen en coördineren van
een zogenoemd Controlled Foreign Company
(CFC)-beleid. CFC-beleid houdt kort gezegd in dat een
moedervennootschap onder omstandigheden belast
kan worden voor de winst van haar dochter, indien
die laatste laag of niet belast wordt.
4.	Het tegengaan van de uitholling van de
belastinggrondslag die plaatsvindt door renteaftrek
en andere financiële betalingen. Men kan dan
bijvoorbeeld denken aan situaties waarbij de rente in
het ene land wel aftrekbaar is maar in het andere land
bij de ontvanger niet is belast.
5.	Het tegengaan van schadelijke belastingstelsels van
landen.
6.	Het voorkomen van misbruik van belastingverdragen.
7.	Het voorkomen van kunstmatige constructies met
vaste inrichtingen.
8.	Het afstemmen van transferpricingregels op reële,
economische goederen- en dienstenstromen.
9.	Het gestructureerd verzamelen van informatie over BEPS.
10.	Het openbaar maken door ondernemingen van
agressieve tax planningen.
11.	Het verbeteren van mechanismen die geschillen over
fiscale kwesties oplossen.
12.	Het ontwikkelen van een multilateraal instrument
dat op een soort collectieve wijze wijzigingen
bewerkstelligt in belastingverdragen, indien daartoe
door een land wordt besloten, zodat niet elk verdrag
afzonderlijk behoeft te worden heronderhandeld.

De OESO streeft ernaar de bovenstaande maatregelen
in een periode van circa twee jaar uit te werken.
Daarbij worden diverse belangengroepen betrokken.
Een belangrijke rol zal zijn weggelegd voor de
ontwikkelingslanden die zich vooral zullen laten
vertegenwoordigen door de Verenigde Naties.
Tot slot
De onderhavige ontwikkelingen houden het
internationale bedrijfsleven nog langdurig en intensief
bezig. Er zullen veel maatregelen worden genomen.
Niettemin ligt dat allemaal nog niet zo eenvoudig als het
lijkt. In de eerste plaats omdat de materie uiterst complex
is. In de tweede plaats omdat landen stellig verschillende
belangen hebben. Of het dus binnen twee jaar allemaal
rond is valt zeer te betwijfelen.
Wat Nederland betreft is het rapport zeker ook van
groot belang. Daarnaast is er in juni een onderzoek
gepubliceerd door een Amsterdams onderzoekscentrum
in opdracht van Holland Financial Centre. Dit
onderzoek richt zich met name op de financiële
sector in Nederland buiten de bankensector. In de
kern gaat het om internationale financiële stromen
die door Nederland lopen, veelal met behulp van
brievenbusvennootschappen. Uit dat rapport blijkt onder
ander dat deze sector voor de Nederlandse economie
belangrijk is. Niettemin liggen er ook andere rapporten
die tot veel minder florissante uitkomsten leiden. In
september besteedt de Tweede Kamer aandacht aan
deze ontwikkelingen. Belangrijke vraag wordt dan of er
op maatregelen wordt aangedrongen of dat men toch
maar wacht waarmee de OESO komt ter uitwerking
van het hiervoor genoemde actieplan. Het laatste zou
het meest logisch zijn, maar de Tweede Kamer bleek er
het afgelopen jaar veel aan gelegen te zijn zo spoedig
mogelijk te komen met regelgeving ter bestrijding van
brievenbusmaatschappijen. Met name zou dat kunnen
leiden tot zogenoemde substance-eisen waaraan een
vennootschap moet voldoen wil zij een verdrag ter
voorkoming van dubbele belasting kunnen inroepen.
Wordt vervolgd, zeker ook in Taxtueel.
Het is op dit moment afwachten. In de volgende Taxtueel
komen we hier zeer waarschijnlijk wel weer op terug.
Prof. dr. P. Kavelaars
088 288 0954
pkavelaars@deloitte.nl
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Regelcompartimenteringsverbod
De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen over de vraag
hoe moet worden omgegaan met een wijziging in de wet indien
het gaat om zogenoemde ‘duursituaties’: de wet zoals die luidt op
het moment waarop het belastbare feit zich voordoet is beslissend.

Scrabble
Zo nu en dan produceert de fiscaliteit
een woord dat in een spelletje scrabble
een zeer hoge score zou opleveren.
Het door de Hoge Raad uitgesproken
‘regelcompartimenteringsverbod’ is daar een
uitstekend voorbeeld van. Het arrest handelt
over de ‘compartimenteringsleer’: een door de
Hoge Raad ontwikkelde regel, in dit geval over
de toepassing van de deelnemingsvrijstelling.
Volgens de deelnemingsvrijstelling hoeft een bv
(of nv) als regel geen vennootschapsbelasting
te betalen over de voordelen ontleend aan een
belang van ten minste 5% van de aandelen
in een andere aandelenvennootschap. Zowel
het ontvangen dividend als de boekwinst bij
verkoop van de aandelen zijn vrijgesteld. De
deelnemingsvrijstelling kent een groot aantal
voorwaarden. In de praktijk komt het voor dat
jaren waarin al dan niet wordt voldaan aan de
voorwaarden elkaar afwisselen. Een voorbeeld:
in jaar 1 wordt voldaan aan de voorwaarden, in
jaar 2 niet en in jaar 3 wel weer, een en ander
doordat de omstandigheden wijzigen. Dit kan
zijn veroorzaakt door het aan- of verkopen
van aandelen waardoor de 5%-grens voor
een deelneming wordt gepasseerd. Stel dat
de aandelen elk jaar 100 in waarde stijgen.
Als vervolgens op 1 januari van jaar 3 de
aandelen worden verkocht is, ondanks dat in
jaar 3 aan de voorwaarden wordt voldaan, de
behaalde boekwinst niet helemaal vrijgesteld.
De compartimenteringsleer brengt mee dat
het deel van de boekwinst dat stamt uit jaar
2 (het jaar waarin niet aan de voorwaarden
is voldaan) wel moet worden belast. In het
voorbeeld moet dus 100 worden belast op
10

grond van de compartimenteringsleer. Het
voorbeeld betreft boekwinst bij verkoop. Of
de compartimenteringsleer ook geldt voor
dividenduitkeringen blijkt niet duidelijk uit de
rechtspraak van de Hoge Raad.
Regelcompartimentering
De bovenstaande rechtspraak over
compartimentering betreft steeds sfeerovergang
van de belaste naar de vrijgestelde sfeer of
andersom doordat de feitelijke situatie is
gewijzigd (feitencompartimentering). Niet
duidelijk was of de compartimenteringsleer
ook moet worden toegepast als de feitelijke
situatie hetzelfde is gebleven, maar sprake
is van een sfeerovergang als gevolg van een
wetswijziging waardoor de voorwaarden voor
toepassing van de deelnemingsvrijstelling
zijn veranderd (regelcompartimentering). De
staatssecretaris van Financiën heeft in het kader
van wijzigingen van de deelnemingsvrijstelling in
2007 en 2010 steeds het standpunt ingenomen
dat regelcompartimentering verplicht moet
worden toegepast. Om die reden heeft men
destijds steeds bewust afgezien van wettelijke
overgangsmaatregelen. In de literatuur werd
op het standpunt van de staatssecretaris kritiek
uitgeoefend.
Emiraten
De Hoge Raad heeft nu beslist dat het
standpunt van de staatssecretaris onjuist is.
Het arrest betrof een in Nederland gevestigde
vennootschap die in 2007 49% van de
aandelen in twee in de Verenigde Arabische
Emiraten gevestigde vennootschappen
hield. Als gevolg van de destijds geldende
onderworpenheidstoets voldeed het belang

in 2006 niet aan de voorwaarden voor
toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Door
afschaffing van de onderworpenheidstoets bij
de wetswijziging per 1 januari 2007 werd de
deelnemingsvrijstelling vanaf die datum wel van
toepassing op het belang. Er was dus sprake
van een sfeerovergang door wetswijziging
(van belast naar vrijgesteld). In geschil was of
het in 2007 ontvangen dividend toch moest
worden belast, omdat dit stamde uit 2006 toen
de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing
was. De Hoge Raad besliste dat bij gebrek aan
een overgangsregeling het dividend volgens
de nieuwe regeling geheel moest worden
vrijgesteld. Met andere woorden: geen
regelcompartimentering zonder een daartoe
strekkende wettelijke regeling.
Reparatie
Reeds op de dag waarop het arrest verscheen
kondigde staatssecretaris Weekers op de
website van het ministerie van Financiën een
reparatiewetsvoorstel aan. Uit de aankondiging
blijkt dat men op het ministerie al goed heeft
nagedacht over het wetsvoorstel. Er worden
allerlei details genoemd die in het wetsvoorstel
zullen worden opgenomen. Onder meer blijkt
uit het bericht dat wettelijk wordt vastgelegd
dat de compartimenteringsleer ook geldt voor
dividenden. Verplichte regelcompartimentering
zal met terugwerkende kracht tot en met 14
juni worden voorgeschreven. Het wetsvoorstel
verschijnt later dit jaar. Daar komen we zeker
op terug.
Mr. M.H.C. Ruijschop
088 288 1795
mruijschop@deloitte.nl

Een goede buur...
Nieuw Belastingverdrag tussen Duitsland
en Nederland is tot stand gekomen.
Dat levert de nodige veranderingen
op. De Tweede Kamer moet nog wel
uitdrukkelijk akkoord gaan.
Op 1 januari 2014 treedt een nieuw
belastingverdrag in werking tussen Duitsland
en Nederland. Een belangrijke gebeurtenis,
want Duitsland is Nederlands belangrijkste
handelspartner. Een update van het verdrag
was hard nodig, want het huidige verdrag
stamt uit 1959 en is daarmee het op één na
oudste nog in werking zijnde Nederlandse
belastingverdrag. Het oudste nog geldende
belastingverdrag is dat met Malawi. Dit
stamt uit 1948 en is in feite het uit dat jaar
stammende oude verdrag met het Verenigd
Koninkrijk. Malawi, destijds nog een Brits
protectoraat, viel ook onder dat verdrag en
heeft het gecontinueerd toen het in 1964 de
onafhankelijke Republiek Malawi werd. Waar
het verdrag met Malawi één van onze minst
belangrijke verdragen is - eigenlijk is het meer
een curiosum - kan het belang van een verdrag
met Duitsland nauwelijks overschat worden.
De onderhandelingen over dit nieuwe
verdrag zijn begonnen in het begin van
de jaren ’80 (!). Men kan dus met recht
spreken van een zware bevalling. Ter
verklaring van de lange onderhandelingsduur
verwijst de staatssecretaris van Financiën
slechts naar de ‘specifieke wensen’ van de
onderhandelingspartijen. Zo’n opmerking
prikkelt de fantasie bepaald meer dan het
nieuwe verdrag waarmaakt.

Grensarbeidersregeling
Het nieuwe verdrag volgt grotendeels het
stramien van het bekende OESO-modelverdrag.
We beperken ons daarom tot twee
bijzonderheden van het nieuwe verdrag,
te weten de grensarbeidersregeling
en de antimisbruikbepaling. De
grensarbeidersregeling richt zich, zoals de
naam reeds doet vermoeden, op werknemers
die aan de ene kant van de grens wonen en
aan de andere kant werken. Eigenlijk is de
naam wat misleidend, want de regeling richt
zich feitelijk alleen op hen die in Nederland
wonen en in Duitsland werken. Voor Duitse
grensarbeiders is geen specifieke regeling
getroffen. De officiële reden daarvoor is dat
Duitsland maar liefst acht buurlanden heeft.
Voor die Nederlandse grensarbeiders is de
regeling gebaseerd op twee uitgangspunten:
‘gelijkheid met collega’s’ en ‘gelijkheid
met de buren’. Gelijkheid met collega’s
wordt bewerkstelligd door de Nederlandse
ingezetene die in Duitsland werkt min of meer
dezelfde aftrekposten te geven als diens in
Duitsland wonende collega’s. Min of meer,
want eigenlijk beperkt deze tegemoetkoming
zich tot het ‘Splittingverfahren’, maar dat is
dan ook wel een van de belangrijkste Duitse
fiscale voordelen voor werknemers. Het
houdt, heel kort gezegd, in dat gehuwden
hun arbeidsinkomen mogen ‘splitten’; de
kostwinner mag de helft van zijn of haar
inkomen toerekenen aan de niet-werkende
partner, of pro rata indien beiden werken. Dit
kan leiden tot hele forse progressievoordelen.
‘Gelijkheid met de buren’ wordt bewerkstelligd
doordat de Nederlandse ingezetene die
in Duitsland woont zijn aftrekposten in
Nederland te gelde kan maken. In de praktijk
gaat het dan vooral om hypotheekrente en

alimentatie. Als een Nederlandse werknemer
in gelijke omstandigheden € 90 aan loonen inkomstenbelasting betaalt, terwijl de
Nederlandse grensarbeider € 100 betaalt, geeft
de Nederlandse Staat het verschil van € 10
gewoon terug aan de grensarbeider.
Met de toekenning van het Splittingverfahren
aan grensarbeiders doet de Nederlandse Staat
goede zaken, want hierdoor gaat de Duitse
belastingdruk van Nederlandse grensarbeiders
fors omlaag, en daalt het bedrag aan
teruggaven dat Nederland aan grensarbeiders
moet geven navenant.
Antimisbruikbepalingen
Minder goede zaken doet Nederland bij de
antimisbruikbepalingen in het verdrag; deze
zijn eigenlijk vooral een Duits feestje. Het
betreft voor een Nederlands verdrag unieke
bepalingen. Kort gezegd is hier bepaald dat
antimisbruikbepalingen uit het nationale
recht ook onder het verdrag mogen worden
toegepast. Van de uitgebreide Duitse
bepalingen is vooral van belang dat Duitsland
verlaging van de bronheffingen mag weigeren
als de (Nederlandse) ontvanger van de baten
te weinig ‘substance’ heeft. Dit richt zich met
name tegen het gebruik van de befaamde
‘brievenbusfirma’s’ in Nederland. Als er
echter Nederlandse aandeelhouders achter
zitten of de brievenbusfirma maakt deel uit
van een Nederlands concern, dan wordt
deze antimisbruikbepaling niet toegepast.
Met alle internationale aandacht voor de
brievenbusfirma’s zou deze bepaling wel eens
de voorbode kunnen zijn van een nieuwe trend.
Mr. F. Bracht
088 288 0339
fbracht@deloitte.nl
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Beleid bij

winstdrainage
In de vennootschapsbelasting is vastgelegd dat rente op
schulden in bepaalde situaties niet aftrekbaar is, onder andere
in geval van winstdrainage. Dit voorjaar is daarover een besluit
gepubliceerd. Wij gaan in op de belangrijkste wijzigingen.
Werking bepaling
De winstdrainageregeling is een antimisbruikmaatregel
die uitholling van de Nederlandse belastinggrondslag
beoogt te voorkomen. Van uitholling van de Nederlandse
belastinggrondslag zou volgens de wetgever
bijvoorbeeld sprake kunnen zijn indien een Nederlandse
vennootschap geld leent van een groepsmaatschappij
en de verschuldigde rente verrekent met de in Nederland
behaalde winsten, terwijl deze rente bij de schuldeiser
niet of slechts zeer beperkt wordt belast. Dit is
bijvoorbeeld het geval indien deze in een laag belastend
land is gevestigd.
De aftrekbeperking is doorgaans met name van
toepassing indien rente verschuldigd is aan een
verbonden lichaam. Van een verbonden lichaam is kort
gezegd sprake wanneer er een (in)directe aandelenrelatie
van ten minste een derde bestaat tussen schuldenaar
en schuldeiser. De verschuldigde rente is niet aftrekbaar
wanneer een direct of indirect verband bestaat tussen die
schulden en een van de onderstaande handelingen:
• een winstuitdeling of teruggaaf van gestort kapitaal
aan een groepsmaatschappij; of
• een kapitaalstorting in een groepsmaatschappij; of
• de verwerving of uitbreiding van een belang in een
vennootschap, die nadien als verbonden lichaam
kwalificeert.
In sommige gevallen kan beperking van de renteaftrek
worden voorkomen door een beroep te doen op de
zogenaamde ‘tegenbewijsregeling’. Op grond van de
tegenbewijsregeling is de betaalde rente aftrekbaar als
12

sprake is van zakelijke overwegingen of als aannemelijk
wordt gemaakt dat de ontvangen rente wordt belast
tegen een normaal belastingtarief.
De regeling is op een aantal onderdelen niet volledig
duidelijk en heeft voorts geleid tot veel vragen aan
de belastingdienst en juridische procedures. De
Staatssecretaris van Financiën heeft zijn visie op de
toepassing van deze renteaftrekbeperking vastgelegd in
een besluit. Dit is onlangs aangepast. Hierna komen die
aanpassingen aan de orde.
Aanpassingen
Een wijziging van een interne schuldeiser door een
andere interne of externe schuldeiser heeft volgens
de staatssecretaris niet zonder meer tot gevolg dat de
renteaftrekbeperking vervalt. Aangegeven wordt dat
de zakelijkheid van de schuld opnieuw ‘kan’ worden
getoetst. Ons inziens betekent dit in de praktijk dat bij
vervanging van de schuldeiser opnieuw dient te worden
getoetst of is voldaan aan de tegenbewijsregeling.
Wanneer de verwerving van een aandelenbelang in een
verbonden lichaam in delen plaatsvindt, kan zich de
situatie voordoen dat na de eerste verwerving nog geen
sprake is van verbondenheid (dat wil zeggen minder dan
een derde). Indien de verschillende verkrijgingen echter
kwalificeren als een samenstel van rechtshandelingen, kan
de renteaftrekbeperking in de visie van de staatssecretaris
vanaf het tijdstip waarop sprake is van verbondenheid
van toepassing zijn op de volledige verwerving c.q.
uitbreiding. Helaas wordt in het besluit niet aangegeven
wanneer sprake zou zijn van een samenstel van
rechtshandelingen.

Indien na verloop van tijd het belang in een verbonden
lichaam wordt verkocht en de schuld (gedeeltelijk)
blijft bestaan, keurt de staatssecretaris goed dat de
renteaftrekbeperking niet van toepassing is, voor zover
de verkoop tot baten leidt waarover een redelijke heffing
plaatsvindt. Uit het besluit volgt niet over welke baten
deze redelijke heffing moet plaatsvinden.
Uit de parlementaire geschiedenis komt naar
voren dat geen beroep kan worden gedaan op de
tegenbewijsregeling in geval van een zogenoemde
onzakelijke omleiding. Volgens de staatssecretaris is
bijvoorbeeld sprake van een onzakelijke omleiding
wanneer door middel van hybride rechtsvormen
(rechtsvormen die in verschillende landen een andere
kwalificatie krijgen) of hybride financieringsvormen
(kwalificatie als eigen vermogen of vreemd vermogen
wijkt af) in Nederland een renteaftrek ontstaat, terwijl
daar een onbelaste bate tegenover staat. Voorts is de
staatssecretaris van mening dat mogelijk geen sprake
is van in overwegende mate zakelijke overwegingen,
indien het gebruik van hybride rechtsvormen en/of
financieringsvormen leidt tot een zogenoemde ‘double
dip’. Ons inziens volgt dit slechts gedeeltelijk uit de
parlementaire behandeling en is het standpunt aldus voor
discussie vatbaar.
De staatssecretaris geeft, net als in zijn vorige besluit,
aan dat de renteaftrekbeperking niet van toepassing is
wanneer vanuit een concern bezien sprake is van een
externe geldlening en daarbij sprake is van parallelliteit
tussen de interne en de externe lening. De staatssecretaris
is van mening dat sprake moet zijn van civielrechtelijke
en fiscaalrechtelijke parallelliteit. Van civielrechtelijke
parallelliteit is bijvoorbeeld geen sprake indien een van
de betrokken groepsmaatschappijen de ontvangen
gelden als kapitaal doorstort in plaats van een lening. Van
fiscaalrechtelijke parallelliteit is bijvoorbeeld geen sprake
indien een van de betrokken jurisdicties de ontvangen
gelden niet als vreemd vermogen aanmerkt.
Tot slot
Gelet op de doorgaans substantiële belangen en
de complexiteit van de materie, is het zeer aan te
bevelen om een specialist te raadplegen in geval van
concernfinancieringen in zijn algemeenheid en de
eventuele toepasbaarheid van de onderhavige regeling
in het bijzonder. Men kan anders gemakkelijk in een
vervelend fiscaal moeras terecht komen
Mr. R.J.M. Frins
088 288 5757
rfrins@deloitte.nl
Mr. W.J. Hendriks
088 288 4538
whendriks@deloitte.nl
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Belastingplicht overheidsbedrijven
Er is weer een stapje gezet in de totstandkoming van
de belastingplicht van overheidsbedrijven. De huidige
vrijstelling van vennootschapsbelasting moet onder druk
van de EU vervallen. Nederland kondigt nu wetgeving aan
voor 2015.
De dringend noodzakelijke aanpassing van de subjectieve
belastingplicht voor overheidsbedrijven schoot tot nu toe
niet erg op. Alweer ruim dertien jaar geleden publiceerde
de Staatssecretaris van Financiën zijn contourenschets
voor de belastingplicht van overheidsbedrijven. Daarna
bleef het een lange tijd stil en verscheen ruim acht jaar
later - inmiddels ook alweer bijna zes jaar geleden een volgende notitie, die minder concreet was dan de
contourenschets uit 1999. Ook toen gebeurde er echter
niets. Een derde notitie, uit 2012, veranderde daar ook
niet direct wat aan. Wel is deze notitie een stuk concreter:
de staatssecretaris is in deze notitie duidelijk omtrent de
wijze van belastingplicht die hij voor ogen heeft voor
overheidsbedrijven.
Een belastingheffing van overheidslichamen moet
op dezelfde wijze plaatsvinden als voor stichtingen
en verenigingen het geval is, de zogenoemde
ondernemingsvariant. Deze oplossing is het meest
neutraal en verstoort de concurrentieverhoudingen het
minst, aldus de Staatssecretaris van Financiën.
Interessant is nog te lezen in bovenstaande brief hoe het
ons omringende buitenland omgaat met onderhavige
problematiek. Uit een door de bewindsman opgesteld
overzicht komt het beeld naar voren dat die landen
de onderhavige problematiek een stuk voortvarender
hebben aangepakt dan Nederland.
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Politiek Den Haag
Inmiddels liet ook de Tweede Kamer zich niet onberoerd.
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin
de regering wordt verzocht om maatregelen te nemen om
agressieve ‘taxplanning’ door overheden te voorkomen.
Hierdoor moet worden voorkomen dat via constructies
oneerlijke concurrentie gaat plaatsvinden ten opzichte
van commerciële bedrijven die vergelijkbare activiteiten
verrichten als bepaalde overheidsbedrijven, bijvoorbeeld
door het niet afzonderen van concurrerende activiteiten.
Tevens ziet de motie op de tendens die binnen de EU
plaatsheeft op het gebied van responsible tax. In de
ogen van de Kamer heeft menig overheidslichaam zich
bezondigd aan btw-constructies, eerst met onroerende
zaken en toen dit eenmaal was gerepareerd met roerende
zaken, teneinde de in rekening gebrachte btw van de
centrale overheid te kunnen terugvragen. Dus wel de
lusten (geen VPB-plicht), maar niet de lasten (geen
btw-vooraftrek). Deze dubbelslachtige houding zou de
centrale overheid er toch toe hebben moeten bewegen in
actie te komen.
Europese Commissie
Dat het getalm in Nederland ook in Brussel is
opgevallen, blijkt wel uit het persbericht dat de Europese
Commissie dit voorjaar heeft uitgebracht. Hierin heeft
de Commissie Nederland formeel voorgesteld om de
vrijstelling van vennootschapsbelasting voor Nederlandse
overheidsbedrijven af te schaffen. Volgens de Commissie

zouden overheidsbedrijven die economische activiteiten
uitoefenen en daarbij concurreren met particuliere
ondernemingen, ook vennootschapsbelastingplichtig
moeten zijn. Volgens de Commissie is de Nederlandse
regeling in strijd met de EU-staatssteunregels. Al in juli
2008 heeft de Commissie aan de Nederlandse regering
haar voorlopige standpunt laten weten en haar geduld
is nu aan het op raken. Nederland heeft vanaf de datum
van haar brief één maand de tijd om de Commissie te
laten weten of het met de voorgestelde aanpassingen kan
instemmen. Als het niet tot een akkoord komt, kan de
Commissie een formeel staatssteunonderzoek beginnen.
Volgens de Commissie zouden overheidsbedrijven
die economische activiteiten uitoefenen en daarbij
concurreren met particuliere ondernemingen, ook
vennootschapsbelastingplichtig moeten zijn – net als
particuliere ondernemingen. Bepaalde ondernemingen
vrijstellen omdat zij in handen van de overheid zijn, geeft
hun een concurrentievoordeel dat niet te verdedigen valt
op grond van de EU-staatssteunregels.
Stand van zaken
Het kon niet anders dan dat hier een reactie vanuit
het Kabinet op te verwachten was. Die kwam dan ook
vrij spoedig. De Staatssecretaris kondigt aan te willen
voldoen aan het verzoek van de Europese Commissie
en dat er binnen achttien maanden wetgeving wordt
vastgesteld die erop gericht is overheidsbedrijven
die economische activiteiten uitoefenen op dezelfde
wijze aan de vennootschapsbelasting te onderwerpen
als private bedrijven. De Commissie zegt stellig dat
het afschaffen van de vrijstelling voor indirecte
overheidsbedrijven alleen niet volstaat om de vastgestelde
concurrentieproblemen aan te pakken, tenzij door de
Nederlandse autoriteiten kan worden gegarandeerd dat
alle economische activiteiten – in de zin van het EU-recht
– van overheidsbedrijven in gewone ondernemingen
worden ondergebracht die aan vennootschapsbelasting
onderworpen zijn.

Daarmee voert de Commissie de druk verder op. De
Staatssecretaris kwam dan ook snel met het volgende
antwoord hierop: “De Nederlandse regering is
voornemens, onder voorbehoud van parlementaire
goedkeuring, om binnen een termijn van 18 maanden
wetgeving vast te stellen die erop gericht is dat
overheidsbedrijven die economische activiteiten
uitoefenen op dezelfde wijze als private bedrijven aan
vennootschapsbelasting zullen worden onderworpen.
Deze wetgeving zal uiterlijk in het daaropvolgende
belastingjaar in werking treden. Dit betekent concreet
dat de wetgeving per 1 januari 2015 tot wet zal worden
verheven en de wet per 1 januari 2016 in werking zal
treden.”
Hoe nu verder?
Het Kabinet geeft aan de Commissie niet aan
hoe zij de vennootschapsbelastingplicht voor
overheidslichamen gaat invullen. Dat betekent dat
de directe ondernemingsvariant en de indirecte
ondernemingsvariant nog steeds als oplossing kunnen
dienen. Immers, de Commissie geeft aan dat beide
varianten een oplossing kunnen zijn. Kiest men uiteindelijk
voor de indirecte ondernemingsvariant, dan zullen de
economische activiteiten moeten worden afgezonderd
in een aparte bv of nv. Dat betekent wel een beter
toetsbaar, ‘level playingfield’ dat nog verder gaat dan
alleen belastingplicht. Denk bijvoorbeeld aan 'good
governance', waar een juiste scheiding tussen bestuur,
aandeelhouder en toezichthouder beter te regelen
is daar hier al regelgeving voor bestaat in de private
sfeer. Doch met name lagere overheden worden (met
de indirecte overheidsvariant) geconfronteerd met
ingrijpende veranderingen, die mogelijk ook tot extra
kosten kunnen leiden. Op zich is dit juist, maar het
kan geen belemmering zijn vanuit het creëren van een
‘level playingfield’. Binnen een kleine achttien maanden
weten we meer hoe het Kabinet de aangekondigde
wetswijziging voor zich ziet.
Mr. F.M.M. Bont
088 288 1572
fdebont@deloitte.nl
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Behoort een lening die aan een samenwerkings
verband ter beschikking is gesteld tot box 3 of is de
opbrengst progressief belast? De Hoge Raad opteert
voor de eerste mogelijkheid.
Bij de invoering van de huidige inkomstenbelasting in
2001 is de zogenoemde ‘terbeschikkingstellingsregeling’
(tbs-regeling) in box 1 opgenomen. De achtergrond
van de terbeschikkingstellingsregeling is gelegen in de
invoering van het boxensysteem. Of beter: de invoering
van de vermogensrendementsheffing in box 3. Daar
waar in box 3 op een forfaitaire wijze belasting wordt
geheven (per saldo wordt over de rendementsgrondslag
1,2% belasting geheven), worden de voordelen die een
bv behaalt belast tegen een samengesteld tarief van
40% tot 43,75% (Vennootschapsbelasting en box 2).
Tariefarbitrage ligt dan op de loer: belastingplichtigen
houden vermogensbestanddelen die worden gebruikt
in de ‘eigen’ bv liever aan als privévermogen en stellen

16

deze ter beschikking aan ‘hun’ bv. De vergoeding die de
bv hier dan voor betaalt is aftrekbaar van de winst terwijl
de heffing in privé beperkt blijft tot de forfaitaire heffing
in box 3, waarbij de vergoeding dus niet als zodanig
belast is. De tbs-regeling beoogt dit te voorkomen.
Daartoe is bepaald dat vermogensbestanddelen
die direct of indirect, rechtens dan wel in feite ter
beschikking worden gesteld aan een bv waarin de
belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft, dan
wel een samenwerkingsverband waar een dergelijke bv
deel van uitmaakt, worden belast als resultaat uit een
werkzaamheid in box 1. Praktisch gesproken betekent
dit dat alle voordelen ontleend aan het ter beschikking
gestelde vermogen progressief wordt belast in box 1.

De casus
De belanghebbende is enig aandeelhouder van A
Holding bv, die alle aandelen houdt in B Fiscaal bv. De
belanghebbende is tevens werkzaam als belastingadviseur
bij C nv, waarvan alle aandelen worden gehouden door
D Holding bv. Op enig moment treedt belanghebbende,
tezamen met 250 andere adviseurs als partner toe in
D Holding bv. Zij bezitten daartoe, via hun persoonlijke
holding, één aandeel in deze bv (0,4%) en ontvangen
een winstaandeel van D Holding bv voor de verrichte
werkzaamheden voor C nv. De partners dienen ieder
een achtergestelde geldlening te verstrekken. De
belanghebbende kiest ervoor de lening vanuit zijn
privévermogen aan D Holding bv (waar hij dus indirect via
zijn eigen bv 0,4% van de aandelen in houdt) te verstrekken.
Het geschil spitst zich toe op vraag of de voordelen uit de
door belanghebbende verstrekte achtergestelde lening aan
D Holding bv - waarin hij geen direct of indirect aanmerkelijk
belang heeft - onder de tbs-regeling zijn belast. De vraag die
dus aan de orde is, is of belanghebbende het geldbedrag ter
beschikking heeft gesteld aan een ‘samenwerkingsverband’
waar B Fiscaal bv (de ‘eigen’ bv van belanghebbende) deel
van uitmaakt. De inspecteur meent dat dit het geval is (dan is
het tbs-inkomen), de belanghebbende meent van niet (dan is
het box 3 vermogen).
Samenwerkingsverband
De term ‘samenwerkingsverband’ is niet in de wet, noch in
de parlementaire geschiedenis verder gedefinieerd. Voor
het aanwezig zijn van een samenwerkingsverband heeft
Hof Amsterdam eerder getoetst aan de ‘organisatorische,
juridische en economische verwevenheid’ tussen de
diverse betrokken partijen. Aldus was het hof tot het
oordeel gekomen dat sprake was van een dergelijk
samenwerkingsverband tussen de partners, hun persoonlijke
holdings, D Holding bv en C nv en dat de tbs-regeling dus
van toepassing is.

De Hoge Raad komt aan de beoordeling of er sprake is
van een samenwerkingsverband echter niet eens toe. De
Hoge Raad stelt namelijk voorop dat kenmerkend voor
een samenwerkingsverband dat er sprake is van een
fiscaal transparante vorm van samenwerking. In deze zaak
is de samenwerking echter vormgegeven in een bv. De
belastingadviespraktijk wordt dus gedreven voor rekening
van een kapitaalvennootschap, en aldus is de tbs-regeling
enkel van toepassing voor zover de belanghebbende
direct of indirect een aanmerkelijk belang houdt in deze
kapitaalvennootschap. Gezien de aanwezigheid van 250
partners is hiervan geen sprake. Belanghebbende houdt
indirect dus slechts 0,4% van de aandelen.
Met deze uitspraak bevestigt de Hoge Raad dat de
wetgever onder ogen heeft gezien dat de juridische
vormgeving van een structuur doorslaggevend kan zijn
voor het antwoord op de vraag of de tbs-regeling al dan
niet van toepassing is. Zou het samenwerkingsverband
immers zijn vormgegeven als een transparant
samenwerkingsverband, waarin een van de ‘eigen’
bv’s van belanghebbende zou participeren, dan was de
tbs-regeling zonder meer van toepassing geweest. Het
relatieve aandeel van de bv van belanghebbende in dat
transparante samenwerkingsverband zou dan niet ter
zake hebben gedaan, aangezien de tbs-regeling enkel als
voorwaarde stelt dat een bv waarin de belanghebbende
een aanmerkelijk belang houdt deel uitmaakt van een
dergelijk samenwerkingsverband. Van fraus legis kan
dus evenmin sprake zijn, aangezien de wetgever de
afhankelijkheid van de toepassing van de tbs-regeling van
de juridische vormgeving van de structuur nu eenmaal
heeft aanvaard. Kortom: belanghebbende krijgt het gelijk
aan zijn zijde en de vordering wordt belast in box 3.
Mr. J.P.A. Ashouwer
088 288 4042
aashouwer@deloitte.nl
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Vermomde winstuitdeling:

18

wel of niet bruteren?
Dividendbelasting komt in beginsel voor rekening van de aandeelhouder.
Maar een vennootschap kan de belasting ook voor eigen rekening nemen.
In het laatste geval dient er gebruteerd te worden. Door een recent arrest
is meer duidelijkheid ontstaan over de vraag wanneer een vennootschap de
dividendbelasting voor haar rekening neemt.
Indien de dividendbelasting voor rekening van de
vennootschap komt, levert dit een voordeel op voor
de aandeelhouder. Over dit voordeel is gewoon
dividendbelasting verschuldigd. Om de door de
vennootschap verschuldigde dividendbelasting nu op
een juiste manier te berekenen, dient er gebruteerd te
worden. In reguliere binnenlandse verhoudingen wordt
dit gedaan door de opbrengst te vermenigvuldigen met
100/85.

niet op haar aandeelhouder te verhalen en dus voor
eigen rekening te nemen. Een nieuwe rechtsregel
lijkt te zijn ontstaan. Al wordt wel ruimte gelaten om
onder bijzondere omstandigheden van deze regel af te
wijken. Volgens het hof spelen in deze casus dergelijke
omstandigheden niet. Het hof sluit met diens oordeel aan
bij het standpunt van de inspecteur.

Dit lijkt duidelijk, maar over een belangrijke vraag bestond
tot voor kort nog verwarring. Wanneer neemt een
vennootschap de dividendbelasting voor eigen rekening?
Op het gebied van loonheffingen had de Hoge Raad al
gezorgd voor duidelijke bruteringsregels. Dergelijke regels
ontbraken nog voor de verschuldigde dividendbelasting
over een vermomde winstuitdeling. In onderstaande
casus heeft de Hoge Raad zich hierover uitgesproken.

De Hoge Raad slaat een geheel andere weg in en
ziet geen reden om ten tijde van de vermomde
winstuitdeling al te veronderstellen dat belanghebbende
de verschuldigde dividendbelasting voor eigen rekening
neemt. Er hoeft volgens de Hoge Raad pas gebruteerd
te worden als de vennootschap na het opleggen van
een naheffingsaanslag dividendbelasting besluit om de
dividendbelasting niet te verhalen op de aandeelhouder.
De belanghebbende wordt hiermee in casu in het gelijk
gesteld.

Casus
Belanghebbende, een vennootschap, laat
privébestedingen van haar aandeelhouder ten laste
van de eigen winst komen. Dit kan worden gezien als
een vermomde winstuitdeling, omdat de kosten zijn
gemaakt ten behoeve van de aandeelhouder. De vraag is
of belanghebbende de verschuldigde dividendbelasting
voor haar eigen rekening neemt. De inspecteur neemt bij
de naheffingsaanslagen dividendbelasting het standpunt
in dat belanghebbende de dividendbelasting voor
haar eigen rekening heeft genomen. Er dient dan ook
gebruteerd te worden.

Tot slot
Het doen van een vermomde winstuitdeling betekent niet
automatisch dat de vennootschap de dividendbelasting
voor haar eigen rekening neemt. Om tot dit oordeel te
kunnen komen moet de inspecteur met meer bewijs
komen. Dit sluit aan bij de bruteringsregels betreffende
loonheffingen. Voor belastingplichtigen is hiermee dus
meer houvast ontstaan. Wel is van belang om op te
blijven merken dat dit arrest betrekking heeft op een
vermomde winstuitdeling. In andere situaties waarin
mogelijk ook gebruteerd moet worden, kan het oordeel
anders zijn.

Het hof oordeelt dat belanghebbende op het moment
van het doen van de vermomde winstuitdeling impliciet
heeft besloten de verschuldigde dividendbelasting

Mr. A.S.M. Boekhorst
088 288 1592
aboekhorst@deloitte.nl
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of niet
opteren?
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Op grond van de geldende rechtspraak hebben buitenlands belastingplichtigen
van wie nagenoeg het gehele inkomen in Nederland belast is, recht
op de wettelijke persoonlijke aftrekposten als ware zij binnenlands
belastingplichtigen. Nederland houdt vast aan de keuzeregeling.
De keuzeregeling
Een buitenlands belastingplichtige kan voor
de toepassing van de inkomstenbelasting
kiezen (‘opteren’) om op dezelfde wijze
behandeld te worden als een binnenlands
belastingplichtige. Hierdoor komt hij in
aanmerking voor alle aftrekposten, die gelden
voor een binnenlands belastingplichtige.
In dit kader kan gedacht worden aan de
aftrekbare kosten ter zake van een niet in
Nederland gelegen eigen woning. Door
gebruik te maken van de keuzeregeling
kan een buitenlands belastingplichtige de
hypotheekrente van zijn in het buitenland
gelegen eigen woning in aftrek brengen op
zijn Nederlandse inkomen.
Toepassen van de keuzeregeling is voordelig
indien de belastingplichtige in het buitenland
aftrekbare kosten maakt, maar geen of
onvoldoende buitenlandse inkomsten heeft
waarop de desbetreffende aftrekposten in
mindering kunnen worden gebracht. Dit doet
zich bijvoorbeeld voor bij grensarbeiders
die hun gehele inkomen in Nederland
verdienen en een eigen woning hebben in het
buitenland, waarvoor zij in het kader van de
aankoop of verbeteringen een lening hebben
aangetrokken en aldus rentelasten dragen.
Het opteren voor de keuzeregeling kent ook
nadelen. Onder bepaalde omstandigheden
moeten de fiscale voordelen die in het
verleden onder de keuzeregeling zijn genoten,
namelijk worden teruggenomen. Dit kan zich
bijvoorbeeld voordoen indien de buitenlandse
inkomsten waarover Nederland effectief niet

mag heffen, in enig jaar groter zijn dan de
aan die buitenlandse inkomensbestanddelen
toerekenbare kosten. Dit is de zogenoemde
‘inhaalregeling’. Een vergelijkbaar effect doet
zich voor als in enig jaar niet langer gekozen
wordt, of kan worden, voor de behandeling
als binnenlands belastingplichtige. In dat geval
worden de aftrekposten die gedurende de
acht voorafgaande jaren van de optieperiode
ten laste zijn gekomen van het Nederlandse
inkomen, in één keer teruggenomen
(‘terugnameregeling’).
De visie van het Europese Hof
Naar aanleiding van Europese rechtspraak
heeft een buitenlands belastingplichtige
van wie het inkomen voor 90% of meer in
Nederland belast is, recht op de aftrekposten
die zien op de persoonlijke en gezinssituatie
- voor zover die aftrekposten niet al in het
buitenland in aanmerking worden genomen.
Het opteren voor de keuzeregeling is daarbij
geen vereiste. Op 25 november 2011
bevestigde Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
deze leer ten aanzien van de negatieve
inkomsten uit een niet in Nederland gelegen
eigen woning.
De voordelen van de keuzeregeling kunnen
aldus ook op grond van de geldende
rechtspraak genoten worden, terwijl de
inhaal- en terugnameregeling alleen van
toepassing zijn indien geopteerd wordt
voor de keuzeregeling. Bijgevolg is opteren
voor de keuzeregeling nadelig, vanwege de
inhaal- en de terugnameregeling. Wel geldt
het 90%-criterium, dat in Nederland weer niet
van toepassing is.

In een besluit heeft de staatssecretaris het
beleid ten aanzien van de keuzeregeling in lijn
gebracht met bovengenoemde rechtspraak.
Voor buitenlands belastingplichtigen van wie
het inkomen voor 90% of meer in Nederland
belast is, acht hij het inhalen en terugnemen
van de negatieve inkomsten uit eigen
woning, die op grond van de keuzeregeling in
mindering zijn gekomen op het Nederlandse
inkomen, inderdaad in strijd met het Europese
recht. Voor deze belastingplichtigen worden
de inhaal- en terugnameregeling buiten
toepassing verklaard, mits deze regelingen zijn
opgekomen vanwege de negatieve inkomsten
uit eigen woning en voor zover ook in de
voorafgaande optiejaren is voldaan aan de
90%-norm.
Om gebruik te kunnen maken van
de voordelen moeten buitenlands
belastingplichtigen, in afwijking van de
rechtspraak, volgens de staatssecretaris
voorlopig wel nog blijven opteren voor de
keuzeregeling. De staatssecretaris kondigt
in het besluit overigens aan dat hij de
keuzeregeling in breder perspectief tegen
het licht wil houden. Dan zal blijken óf en
onder welke voorwaarden de keuzeregeling
blijft bestaan. Vermoedelijk wordt ter zake
een voorstel opgenomen in het Belastingplan
2014.
K.M.H.A. Schnackers MSc
088 288 5326
kschnackers@deloitte.nl
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Terugwerkende
kracht bij
verlaagd tarief
overdrachtsbelasting
Recentelijk heeft de Hoge Raad in een drietal
arresten geoordeeld dat de met terugwerkende
kracht ingevoerde tariefsverlaging voor woningen
in de overdrachtsbelasting geen schending van het
verbod op discriminatie vormt.

22

Verlaging overdrachtsbelasting
De woningmarkt verkeert inmiddels enkele
jaren in een malaise en het aantal te koop
staande woningen blijft toenemen. Het wekt
dan ook geen verbazing dat de overheid
verschillende pogingen onderneemt om de
woningmarkt weer vlot te trekken. Zo heeft
het toenmalige kabinet Rutte-I geprobeerd
de woningverkopen aan te jagen door het
tarief van de overdrachtsbelasting voor
woningen tijdelijk te verlagen van 6% naar
2%. Aan deze tariefsverlaging, die op 1 juli
2011 wereldkundig werd gemaakt, is destijds
terugwerkende kracht tot 15 juni 2011
verleend. Per 1 juli 2012 zou deze verlaging
weer komen te vervallen en zou het tarief
van 6% weer gaan gelden. Verschillende
belastingplichtigen vielen net buiten de
boot - zij hadden de woning juist gekocht
voor 15 juni 1011 - en hebben geprobeerd
om voor de rechter met een beroep op het
gelijkheidsbeginsel alsnog in aanmerking
te komen voor het verlaagde tarief in de
overdrachtsbelasting.
Appartementsrecht
Eén van de zaken die voorlag bij de
Hoge Raad zag op de volgende situatie.
Belanghebbende heeft op 28 januari 2011
een appartementsrecht gekocht voor een
koopprijs van € 415.000. Op 14 juni 2011 is
dit appartementsrecht aan belanghebbende
geleverd, waarbij deze een bedrag aan
overdrachtsbelasting naar 6% over de
koopprijs (€ 24.900) heeft voldaan.
Nadat minister-president Rutte zich op
17 juni tijdens een persconferentie in
omwonden termen heeft uitgelaten over de
woningmarkt en de overdrachtsbelasting,
maakt het kabinet op 1 juli 2011 bekend dat
het het tarief van de overdrachtsbelasting
voor woningen met terugwerkende
kracht tot 15 juni 2011 naar 2% verlaagt.
Belanghebbende voelt zich minder gunstig
behandeld dan belastingplichtigen die op of
na 15 juni 2011 (maar vóór 1 juli 2011) een

woning hebben verworven. De beperking
van de terugwerkende kracht tot 15 juni
2011 is volgens belanghebbende in strijd
met het verbod van discriminatie zoals dat
is neergelegd in het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten
(IVBPR) en in strijd met het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden (EVRM).
Alle verkrijgingen van vóór 1 juli 2011
hebben immers plaatsgevonden vóór de
bekendmaking van de tariefsverlaging.
Oordeel Rechtbank Haarlem
Rechtbank Haarlem benadrukt dat de
wetgever op fiscaal terrein bij de beoordeling
of een wettelijke bepaling in strijd komt met
het verbod op discriminatie een ruime vrijheid
geniet om te bepalen of gevallen als gelijk
moeten worden beschouwd. Het is eveneens
aan de wetgever te beoordelen of er een
objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat
om gelijke gevallen alsnog verschillend te
behandelen. Alleen wanneer dit oordeel
van de wetgever van een redelijke grond is
ontbloot, mag de rechter ingrijpen.
Volgens de rechtbank zijn belastingplichtigen
die vóór 15 juni 2011 een woning
hebben verworven in principe gelijk aan
belastingplichtigen die hun woning tussen
15 juni en 1 juli 2011 hebben verkregen.
Desondanks staat het de wetgever (in
beginsel) vrij om lastenverlichtingen door
te voeren en de ingangsdatum daarvan te
bepalen. Daar komt volgens de rechtbank bij
dat het kabinet reeds in december 2010 zijn
Woningvisie had bekendgemaakt, die naar
verwachting maatregelen op het terrein van
de overdrachtsbelasting zou bevatten. Tegen
deze achtergrond oordeelt de rechtbank dat
de terugwerkende kracht tot 15 juni 2011
niet van elke redelijke grond is ontbloot. De
rechtbank hecht hierbij ook belang aan het
feit dat het gaat om een lastenverlichting
(en niet om een lastenverzwaring) en dat de
voorbereiding van de Woonvisie al liep.

Oordeel Hoge Raad
Volgens de Hoge Raad brengen
wetswijzigingen naar hun aard mee dat
onderscheid wordt gemaakt tussen gevallen
die zich vóór en na invoering van de
aanpassing voordoen. Een dergelijk verschil
kan in principe niet discriminatoir zijn,
omdat de wetgever anders nooit wetten zou
kunnen invoeren of wijzigen. De rechtbank
heeft dan ook terecht geoordeeld dat
het de wetgever in beginsel vrij staat om
lastenverlichtingen door te voeren en de
ingangsdatum daarvan te bepalen, ook als
daarbij sprake is van terugwerkende kracht.
De wetgever kon daarom - mede gelet op de
uitlatingen van minister president Rutte van
17 juni 2011 - in redelijkheid besluiten om aan
de wetswijziging terugwerkende kracht te
verlenen.
Ofschoon het ontbreken van een
toelichting op de terugwerkende kracht
tot 15 juni volgens de cassatierechter
geen schoonheidsprijs verdient, brengt
dat nog geen discriminatie mee. Door het
overgangstijdstip te bepalen op de helft van
de kalendermaand, is de wetgever binnen
de hem op fiscaal gebied toekomende ruime
beoordelingsvrijheid gebleven.
Tot slot
Ter stimulering van de woningmarkt is het
tarief van de overdrachtsbelasting voor
woningen inmiddels permanent verlaagd
tot 2%. Bij de doeltreffendheid van deze
maatregel kan men zijn bedenkingen hebben,
helemaal in het licht van overige voor de
woningmarkt genomen maatregelen. Zo
zullen ook de onlangs aangescherpte regels
voor hypotheekrenteaftrek en stringentere
regels voor hypotheekverstrekking voor
potentiële kopers zwaar wegen.
L.W.D. Wijtvliet MSc.
088 288 4593
lwijtvliet@deloitte.nl
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Werktuigen in ziekenhuizen:
vrijgesteld voor de WOZ?
Rechtbank Den Haag heeft in een door Deloitte gevoerde procedure
geoordeeld dat medische apparatuur in ziekenhuizen onder de
werktuigenvrijstelling voor de WOZ valt. Dit kan ziekenhuizen
jaarlijks tot circa 16% op hun aanslagen lokale heffingen besparen.
De waarde van ziekenhuizen dient voor de WOZ te
worden bepaald door middel van de zogenoemde
gecorrigeerde vervangingswaarde. Bij deze waardering
wordt uitgegaan van de fictieve herbouwkosten van
de opstal op waardepeildatum naar de toestand op
1 januari van het belastingjaar. Daarna wordt deze
waarde gecorrigeerd voor de technische en functionele
veroudering van het gebouw. Tot slot wordt de waarde
van de grond erbij opgeteld.
Werktuigenvrijstelling
Sinds jaar en dag zijn onroerende werktuigen die
voldoen aan bepaalde voorwaarden uitgezonderd van
de WOZ-waarde. Hoewel officieel geen sprake is van een
vrijstelling wordt deze uitzondering veelal aangeduid
met het begrip ‘werktuigenvrijstelling’. Het gaat bij deze
vrijstelling bijvoorbeeld om allerlei installaties in fabrieken.
Te denken is aan een transportsysteem in een loods.
De wet bepaalt dat sprake is van werktuigen indien die
van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden
zonder dat beschadiging van betekenis aan die
werktuigen wordt toegebracht. Bovendien mogen de
werktuigen zelf niet als gebouwde eigendommen zijn aan
te merken. Het begrip werktuig is in de rechtspraak nader
ingevuld. Er moet al met al aan de volgende criteria zijn
voldaan:
1. er is sprake van een onroerend onderdeel;
2. het onderdeel is een werktuig;
3.	het werktuig kan worden afgescheiden zonder dat
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beschadiging van betekenis aan dat werktuig wordt
toegebracht;
4.	het werktuig is niet op zichzelf als gebouwd eigendom
aan te merken;
5.	het werktuig in hoofdzaak dienstbaar moet zijn aan
het proces.
Proefprocedure
Deloitte is van mening dat de vrijstelling ook op veel
medische apparatuur in ziekenhuizen van toepassing is.
Voorbeelden zijn compressors, tanks, pompen, leidingen,
filters. Onlangs is hierover door ons geprocedeerd.
De gemeenten die de WOZ beschikking opleggen zijn
het daar niet mee eens. Zij beroepen zich veelal op de
volgende twee argumenten:
a.	De in de Landelijke Taxatiewijzer van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten genoemde normbedragen
houden al rekening met een werktuigenvrijstelling. De
waarde van de werktuigen zit dus al niet meer in de
bruto vervangingswaarde.
De rechtbank oordeelt dat in de Taxatiewijzer van het
jaar waarover wordt geprocedeerd niets is opgenomen
over de werktuigenvrijstelling en dat de Taxatiewijzer
2012 geen antwoord geeft op de vraag welke
werktuigen onder de vrijstelling vallen. In casu heeft
het ziekenhuis aannemelijk gemaakt dat 40% van de
bouwkosten betrekking heeft op werktuigen.
b.	Er dient geen rekening te worden gehouden met de
werktuigenvrijstelling nu de apparatuur niet dienstbaar

is aan het proces maar het gebouw – het ziekenhuis –
beter geschikt maakt waar het voor dient. Bovendien
is de apparatuur ook niet verwijderbaar met behoud
van waarde, aldus de gemeente.
De rechtbank heeft evenwel aannemelijk geacht
dat bedoelde werktuigen in hoofdzaak dienstbaar
zijn aan het medische proces en geoordeeld dat de
desbetreffende werktuigen ook voor het overige
voldoen aan de werktuigenvrijstelling.
De rechtbank heeft geoordeeld dat de werktuigen
betrekking hebbend op het medische proces
moeten kunnen worden verwijderd zodat verder
aan alle voorwaarden voor de vrijstelling is voldaan.
De overige installaties die ook in kantoorpanden,
onderwijsinstellingen en overheidsgebouwen aanwezig

zijn, zijn niet vrijgesteld. De restwaarde voor deze
installaties is volgens de rechter 15% in plaats van de
veelal door gemeenten gevolgde 35%.
Tot slot
Tegen de uitspraak is door de gemeente hoger beroep
aangetekend. Daarnaast kunnen binnenkort nog diverse
uitspraken worden verwacht in vergelijkbare zaken.
Deze uitspraak is evenwel een eerste stap op weg naar
een betere (onderbouwing van de) WOZ-waarde voor
ziekenhuizen. Wordt dus vervolgd.
Mr. L.Y. Gramsbergen
088 288 8615
lgramsbergen@deloitte.nl
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Actualiteiten algemeen nut
beogende instellingen
Onlangs werd bekend dat een
Algemeen nut beogende instelling
(ANBI) per 1 januari 2014 bepaalde
informatie met betrekking tot haar
functioneren via internet openbaar
moet maken. In deze bijdragen wordt
aan deze en enkele andere nieuwe
verplichtingen aandacht geschonken.
Internet
Om te kwalificeren als ANBI moet een
instelling aan verschillende eisen voldoen.
Het belangrijkste vereiste is dat de instelling
voor meer dan 90% het algemeen belang
behartigt. Daarnaast gelden nog een groot
aantal andere voorwaarden. Nieuw is dat een
ANBI vanaf 1 januari 2014 informatie met
betrekking tot haar functioneren via internet
openbaar moet maken. Het gaat allereerst
om de naam, een door de Kamer van
Koophandel toegekend uniek nummer, de
contactgegevens en de financiële gegevens
van de instelling. Daarnaast moeten ook de
doelstelling, de hoofdlijnen van het actuele
beleidsplan en een actueel verslag van de
activiteiten van de instelling openbaar worden
gemaakt. De elektronische publicatieplicht
ziet tevens op de samenstelling van het
bestuur, het beloningsbeleid en de namen
van de bestuurders.
Het doel van de nieuwe voorwaarde is
om de transparantie en verantwoording
in de filantropische sector te versterken.
Naast de openbaarmaking van informatie
via internet wil de sector hier zelf ook aan
bijdragen door het ontwikkelen van een
validatiestelsel. Voor kerkgenootschappen
geldt de publicatieplicht overigens pas
vanaf 1 januari 2016, omdat zij meer tijd
nodig hebben om aan de nieuwe eisen
te kunnen voldoen. Kerkgenootschappen
hoeven bovendien niet de namen van hun
bestuurders openbaar te maken. Bij andere
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instellingen kan publicatie van de namen
van de bestuurders ook achterwege blijven,
indien dit reëel gevaar oplevert voor de
persoonlijke veiligheid van deze bestuurders
of van hun familieleden.
Integriteit
Voor het verkrijgen en behouden van de
ANBI-status gelden integriteitseisen. Een
instelling kan niet als ANBI kwalificeren,
als de instelling of een bestuurder van
de instelling in de afgelopen vier jaar is
veroordeeld wegens het aanzetten tot
haat of geweld, dan wel het gebruik van
geweld. Dit geldt ook bij veroordeling van
een persoon die feitelijk leiding geeft aan
de instelling dan wel gezichtsbepalend
is. Onlangs heeft de staatssecretaris,
op aandringen van de Tweede Kamer,
aangekondigd deze integriteitseisen uit
te breiden. Hij stelt voor om de bepaling
ook te laten gelden bij een onherroepelijke
veroordeling voor misdrijven waardoor
de algemene veiligheid van personen
of goederen in gevaar wordt gebracht.
Hieronder vallen opzettelijk brand stichten,
een ontploffing teweegbrengen of een
overstroming veroorzaken.
Aanvullend wordt een meldpunt ‘Misbruik
ANBI’ in het leven geroepen. Burgers
en organisaties kunnen daar terecht om
melding te doen van feiten en handelingen
van ANBI’s die niet in overeenstemming
zijn met hun doelstelling of de fiscale
regelgeving. Op basis van dergelijke tips
kan de Belastingdienst vervolgens gerichter
controleren op misbruik door ANBI’s. Ook in
het eerdergenoemde validatiestelsel zullen
integriteitseisen een rol gaan spelen.
Periodieke gift
De ANBI-status maakt het mogelijk een
beroep te doen op verschillende fiscale

faciliteiten. Een van deze faciliteiten is de
giftenaftrek in de inkomstenbelasting.
Giften aan een ANBI kunnen onder
voorwaarden in mindering komen op het
inkomen. Een periodieke gift die bij notariële
akte is aangegaan voor ten minste vijf
jaar is volledig aftrekbaar. In de praktijk
is echter gebleken dat de eis van een
notariële akte belemmerend kan werken
vanwege de daaraan verbonden kosten. De
staatssecretaris heeft onlangs aangekondigd
per 1 januari 2014 met een alternatief te
komen. Het wordt dan mogelijk om een
aftrekbare periodieke gift vast te leggen in
een onderhandse schenkingsovereenkomst.
Hiertoe wordt een modelovereenkomst door
de Belastingdienst ter beschikking gesteld.
Belangrijk op dit gebied is ook een recent
arrest waarin de Hoge Raad de voorwaarden
voor giftenaftrek heeft verduidelijkt. Het
gaat in dit arrest om een erflaatster die een
periodieke gift aan een ANBI heeft gedaan,
maar tijdens de looptijd is overleden. De
verplichting tot het doen van de jaarlijkse
uitkering aan de ANBI is overgegaan op haar
erfgenamen. De vraag rijst of de erfgenamen
de nog te betalen termijnen als gift kunnen
aftrekken. De Hoge Raad oordeelt dat dit
onder voorwaarden mogelijk is. Voor een
gift is vereist dat sprake is van vrijgevigheid
en van een vermogensverschuiving. Of
aan deze eisen is voldaan, moet volgens
de Hoge Raad echter worden beoordeeld
op het moment van het aangaan van de
gift door de erflaatster. Dat de erfgenamen
niet uit vrijgevigheid de uitkeringen aan
de ANBI doen, maar vanwege de geërfde
verplichting, staat dan ook niet aan de
giftenaftrek in de weg.
Mr. W.R. Kooiman
088 288 7330
rkooiman@deloitte.nl

Verlengen van VUT-uitkeringen
De VUT-uitkeringsperiode mag in verband me de
verhoging van de AOW- en de pensioenleeftijd
onder voorwaarden worden verlengd tot de
AOW-ingangsleeftijd zonder dat een strafheffing
van 52% wordt toegepast.

Een andere optie is de overbrugging te laten plaatsvinden
door de looptijd van een VUT-regeling te verlengen
(of van prepensioen, overbruggingspensioen of
overbruggingslijfrente) tot de nieuwe AOW-ingangsdatum.
Dit kan echter fiscale complicaties met zich brengen.

Met de inwerkingtreding van de Wet VUT, prepensioen
en levensloop (Wet VPL) op 1 januari 2005 zijn de
fiscale faciliteiten voor eerder uittreden dan op de
pensioenleeftijd van 65 jaar in principe vervallen. Voor
werknemers die zijn geboren voor 1 januari 1950 geldt
echter onder voorwaarden een overgangsregeling. Een van
die voorwaarden is dat het moet gaan om een regeling die
al op 31 december 2004 bestond. Een andere voorwaarde
is dat de VUT-uitkeringen niet kunnen doorlopen nadat de
leeftijd van 65 jaar is bereikt.
Overbruggingsproblemen

Standpunt Kennisgroep.
In een vraag-en-antwoordpublicatie heeft de Kennisgroep
Pensioenen van de Belastingdienst laten weten dat bij een
verlenging van de VUT-uitkering tot latere ingangsdatum
van de AOW de VUT-regeling niet meer voldoet aan de
eisen van de wet zoals die luidde op 31 december 2004.
Het overgangsrecht is dan niet meer van toepassing.
Het gevolg is dat de VUT-regeling fiscaal zou worden
aangemerkt als een ‘regeling voor vervroegde uittreding’
(RVU). Dit kan gevolgen hebben voor de uitkerende
instantie en de premiebetalende werknemers. De premies
die de werknemers betalen, zijn niet langer aftrekbaar en
de inhoudingsplichtige moet een eindheffing van 52%
gaan betalen (‘strafheffing’).

Als gevolg van de Wet verhoging AOW- en
pensioenleeftijd vindt met ingang van 1 januari 2013
een stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd plaats.
De verhoging wordt geleidelijk doorgevoerd: in de
jaren 2013-2015 met één maand per jaar, in de jaren
2016-2018 met twee maanden per jaar en met ingang
van 2019 met drie maanden per jaar. De AOW-leeftijd
zal aldus oplopen naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in
2023. Het regeerakkoord voorziet in een versnelling
van de verhoging met ingang van 2016, zodanig dat de
AOW-leeftijd reeds in 2018 op 66 jaar ligt en in 2021 op
67 jaar. De verhoging daarna is afhankelijk van de stijging
van de gemiddelde resterende levensverwachting. Door
een andere maatregel komt hier sinds 1 april 2012 nog
bij, dat de AOW-uitkering pas ingaat op de dag dat de
AOW-leeftijd wordt bereikt in plaats van op de eerste dag
van de desbetreffende maand.
Overbruggingsproblemen kunnen zich voordoen bij
mensen die deelnemen aan een VUT-regeling of aan
een vergelijkbare regeling, die (verplicht) eindigt bij het
bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Deze mensen kunnen
daardoor te maken krijgen met een ‘inkomensgat’. De
wetgever heeft om deze redenen voorzien in een tijdelijke
voorschotregeling: degenen die in de jaren 2013, 2014 of
2015 de AOW-leeftijd bereiken, kunnen in de vorm van
een renteloze lening een voorschot op de toekomstige
AOW krijgen. Voor degenen met een laag inkomen, voor
wie de AOW-uitkering het belangrijkste deel van het
besteedbaar inkomen is, is dit niet voldoende. Om deze
groep tegemoet te komen treedt op 1 oktober a.s. de
Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW in werking.

Goedkeuring
In antwoord op Kamervragen heeft staatssecretaris
Weekers te kennen gegeven hier iets aan te willen doen.
VUT-regelingen mogen in de toekomst doorlopen tot de
AOW-leeftijd zonder dat de strafheffing van 52% aan de
orde komt. Het wordt derhalve mogelijk om actuarieel
neutraal VUT-uitkeringen uit te smeren over een langere
periode, tot de uitgestelde AOW-ingangsdatum. Hierdoor
is sprake van een fiscaal geruisloze verlenging, waarbij
niet de aanspraak wordt belast, maar – net als voorheen
– de uitkeringen. Aan deze goedkeuring wordt wel de
voorwaarde verbonden dat de omvang van de bestaande
VUT-uitkeringsrechten niet mag worden uitgebreid. Deze
zullen daarom wel lager uitvallen. Als de termijnen gelijk
zouden blijven terwijl het moment waarop ze stoppen naar
achteren wordt verschoven, zal de sanctie wel worden
ingeroepen, want dan wordt de totale omvang van de
uitkeringsrechten uitgebreid.
Een soortgelijke goedkeuring zal gelden voor bestaande
aanspraken op overbruggingspensioen en prepensioen,
alsmede voor overbruggingslijfrenten.
Mr. C.A.H. Luijken
088 288 0165
caluijken@deloitte.nl
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Motorrijtuigenbelasting

voor oldtimers
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In het regeerakkoord is opgenomen dat de vrijstelling van
motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt afgeschaft.
Dit stuitte op veel weerstand. Na intensief overleg met de
oldtimerbranche is overeenstemming bereikt over een beperking
van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers.
Huidige regeling
Bij de invoering van de motorrijtuigenbelasting werd een
vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting opgenomen
voor auto’s ouder dan 25 jaar. De achterliggende
gedachte van de regeling was dat deze oudere auto
slechts sporadisch werden gebruikt. Vanaf 1 januari
2012 is de vrijstelling voor het basisbedrag van
motorrijtuigenbelasting voor oldtimers pas van toepassing
op auto’s ouder dan 30 jaar. Tevens is de voorheen
geldende vrijstelling voor de brandstoftoeslag afgeschaft.
Tot slot is er een overgangsregeling overeengekomen
voor auto die op 1 januari 2012 ouder dan 25 jaar, doch
jonger dan 30 jaar zijn.
De laatste jaren is het gebruik van oldtimers (en met
name jonge oldtimers) sterk toegenomen. Tevens wordt
een groot aantal (vervuilende) dieselauto’s geïmporteerd.
Vanwege de hiermee samenhangende milieueffecten
en daarnaast de spelende budgettaire effecten is in het
regeerakkoord de afschaffing van de vrijstelling van de
motorrijtuigenbelasting voor oldtimers opgenomen.
Overeengekomen regeling
De staatssecretaris heeft met de vertegenwoordigers
oldtimerbranche in april 2013 overleg gevoerd. Hoewel
dit in eerste instantie niet tot overstemming leidde, is er in
tweede instantie toch overeenstemming bereikt en is de
volgende regeling overeengekomen.
Er geldt vanaf 1 januari 2014 een vrijstelling van
motorrijtuigenbelasting voor oldtimers ouder dan
40 jaar. Voor personen- en bestelauto’s rijdend op
benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s die op 1
januari 2014 ouder zijn dan 26 jaar, maar nog geen 40
jaar, geldt een overgangsregeling. Op grond van deze
overgangsregeling komen deze voertuigen in aanmerking
voor een kwarttarief in de motorrijtuigenbelasting
met een maximum van € 120, mits er in de maanden
december, januari en februari geen gebruik wordt
gemaakt van de openbare weg.

Voor dieselauto’s en auto rijdend op lpg geldt géén
overgangsregeling en geldt voor auto’s jonger dan 40
jaar dus in het geheel geen vrijstelling. Auto’s met een
lpg-installatie kunnen eventueel in de oude staat worden
hersteld om zo toch nog onder de overgangsregeling te
vallen.
Tot slot blijven de huidige regels voor schorsing en de
evenementenregeling gehandhaafd. De regels voor de
schorsing en het nieuwe kwarttarief kunnen overigens
niet in hetzelfde kalenderjaar samen benut worden,
omdat het kwarttarief voor minimaal één kalenderjaar
geldt.
Uit berichtgeving in de media blijkt dat in het eerste
halfjaar een explosieve stijging van de export van
oldtimers heeft plaatsgevonden, zeer waarschijnlijk
als gevolg van de aanstaande beperking van de
motorrijtuigenbelasting.
Tot slot
De staatssecretaris heeft de regeling die hij met de
oldtimerbranche overeen is gekomen, opgenomen in een
brief van 24 april jl. aan de Tweede Kamer. De Tweede
Kamer en vervolgens de Eerste Kamer moeten nog
instemmen met de nieuwe invulling van de vrijstelling
voor de motorrijtuigenbelasting. Zolang dat niet gebeurt,
blijft de nieuwe regeling ‘slechts’ een afspraak tussen
de staatssecretaris en de vertegenwoordigers van de
oldtimerbranche. Waarschijnlijk wordt er meer bekend bij
het Belastingplan 2014.
S.S. Bongers MSc
088 288 3896
sbongers@deloitte.nl
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Btw &

auto van de zaak
Een ondernemer kan de btw op zakelijke kosten, zoals de btw op een
auto die een werknemer zowel voor het bedrijf als in privé gebruikt,
in principe volledig in aftrek brengen. Voor het privégebruik van de
werknemer moet dan nog wel een correctie worden gemaakt. De vraag
is of deze correctie strijdig is met het gelijkheidsbeginsel.
Voorheen was de btw-correctie voor het privégebruik
mede afhankelijk van de correctie zoals die voor de
loon- en inkomstenbelasting diende te worden gemaakt.
Door deze koppeling was voor milieuvriendelijke
auto’s met bijtellingpercentages in de loonbelasting
en inkomstenbelasting van 0%, 14% of 20%,
verhoudingsgewijs minder btw verschuldigd voor
het privégebruik dan bij de auto’s waarvoor het
bijtellingspercentage van 25% gold. Eerder oordeelden
lagere rechters dat voor een dergelijke ongelijke
behandeling geen rechtvaardiging bestaat. Vervolgens
heeft de Hoge Raad zich hierover gebogen.
Wel gelijkheidsbeginsel; geen gelijk
De Hoge Raad bevestigt de standpunten van de lagere
rechters. Maar wel met een belangrijke mits. Hij verbindt
hieraan namelijk niet de conclusie dat het meest
gunstige percentage - en dus de laagste correctie voor
het privégebruik - voor iedereen zou moeten gelden.
Dit zou volgens de Hoge Raad namelijk leiden tot een
nog grotere verstoring van de regeling en een verdere
verwijdering van de Europese btw-regels. Daarnaast zou
het honoreren van het gelijkheidsbeginsel in strijd zijn
met de milieudoelstellingen die met de regeling worden
beoogd. De Hoge Raad laat het daarom bij de conclusie
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dat vanwege strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel de
ongeoorloofde, begunstigende regeling gestaakt dient
te worden. Hieraan had de wetgever, na de eerder voor
haar tegenvallende uitspraak van een lagere rechter, al
aan voldaan door de regeling met ingang van 1 juli 2011
af te schaffen.
Huidige regeling
Onder de huidige regeling is de btw-heffing bij
privégebruik van de auto van de zaak in principe voor
iedereen gelijk. Voor het privégebruik mag worden
uitgegaan van 2,7% van de cataloguswaarde van de auto
(1,5% vanaf het vijfde jaar na het jaar waarin de auto voor
het eerst in gebruik is genomen) tenzij men ervoor kiest
de correctie op basis van het werkelijk gebruik te maken.
Het belang van het arrest schuilt met name in de
beperking van de reikwijdte van het gelijkheidsbeginsel:
als het van toepassing is, krijgt men kennelijk toch niet
zonder meer gelijk. Dat was voorheen anders.
Mevrouw M. Voerman
088 288 6091
mvoerman@deloitte.nl

Wat is een bouwterrein?
De levering van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld
van btw. De levering van een bouwterrein is echter belast met
btw. Indien sprake is van een levering van een bouwterrein
door een ondernemer geldt in beginsel een vrijstelling voor de
overdrachtsbelasting.
In de vorige Taxtueel hebben wij stilgestaan bij
de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak
Woningstichting Maasdriel, waarbij wij concludeerden
dat met die uitspraak eerder sprake zal zijn van een
bouwterrein voor de btw dan voorheen het geval was.
De recente uitspraak van de Hoge Raad in de zaak van
Woningstichting Maasdriel bevestigt naar onze mening
deze visie. Hieronder gaan wij hier op in.
Wettelijke voorwaarden voor een bouwterrein
De Nederlandse btw-wetgeving geeft een limitatieve
opsomming van een aantal handelingen die ertoe leiden
dat sprake is van een btw-bouwterrein. Die handelingen
moeten dan met het oog op de bebouwing aan
onbebouwde grond worden verricht. Uit de uitspraak van
het Hof van Justitie in de zaak Woningstichting Maasdriel
blijkt dat voor de vraag of sprake is van een bouwterrein
van belang is of aan de hand van objectieve gegevens
die de intentie van partijen ondersteunen, blijkt dat het
terrein op het tijdstip van levering daadwerkelijk bestemd
was om te worden bebouwd. Uit die overweging volgt
dat ook andere handelingen dan die genoemd in de
limitatieve opsomming tot de conclusie kunnen leiden dat
sprake is van een bouwterrein voor de btw.
Woningstichting Maasdriel
Recentelijk heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de zaak
Woningstichting Maasdriel. De Hoge Raad komt terug op
zijn vaste jurisprudentie dat in geval van sloop nog een
bewerking aan de grond moet plaatsvinden na de sloop,
alvorens gesproken kan worden van een bouwterrein.
Vervolgens constateert de Hoge Raad dat niet in geschil
is dat Woningstichting Maasdriel de intentie had om
het perceel te bebouwen en dat de verkoper zich had

verplicht zorg te dragen voor de sloop van de gebouwen
en het verwijderen van het parkeerterrein. Daarmee werd
het overgedragen terrein aangemerkt als bouwterrein.
Uit deze beslissing volgt naar onze mening wederom
dat het begrip bouwterrein zoals dat voor de Europese
btw-richtlijn geldt ruimer moet worden uitgelegd dan
de definitie die daaraan is gegeven in de Nederlandse
btw-wetgeving. Daarmee past Nederland het begrip niet
juist toe.
Beroep op de wet indien dit gunstiger is?
Indien de verkrijger van het terrein geen recht op aftrek
van voorbelasting heeft, kan een levering met btw
ongewenst zijn. Een vraag die voor de praktijk daarom
van belang is, is of nog een beroep kan worden gedaan
op de tekst van de wet. Dit is echter onduidelijk. De Hoge
Raad zegt namelijk niet dat de wet op dit punt in strijd
is met de Europese btw-richtlijn, maar lijkt eerder een
richtlijnconforme interpretatie toe te passen. Daarmee
zou de Hoge Raad de Nederlandse wet door interpretatie
in overeenstemming brengen met de btw-richtlijn. Zeker
is dit echter niet.
In elk geval kan naar onze mening in geval van sloop
met het oog op de bebouwing niet worden gesteld dat
geen sprake is van een bouwterrein voor de btw. De
voorheen geldende leer dat in geval van sloop nog geen
bouwterrein ontstaat, is een interpretatie van de Hoge
Raad geweest van de wettelijke bepalingen en daarop is
de Hoge Raad teruggekomen.
Mr. dr. M.M.W.D. Merkx
088 2882611
mmerkx@deloitte.nl
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Ook
niet-ondernemers
kunnen in een
fiscale eenheid
btw
Op basis van een goedkeuring kunnen in Nederland
niet-belastingplichtige houdstermaatschappijen onder
voorwaarden deel uitmaken van een fiscale eenheid btw.
Recentelijk heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat deze
Nederlandse goedkeuring in overeenstemming is met de
Europese btw-richtlijn.
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Volgens de Nederlandse btw-wetgeving kunnen alleen
ondernemers deel uitmaken van een fiscale eenheid
btw. Een houdstermaatschappij kwalificeert niet
zonder meer als btw-ondernemer. Het houden van
aandelen op zich leidt volgens Europese jurisprudentie
niet tot ondernemerschap. Daarvoor is vereist dat de
houdstermaatschappij tegen afzonderlijke vergoeding
diensten (bijvoorbeeld management) aan haar
dochtermaatschappijen verricht.
De Staatssecretaris van Financiën achtte dit resultaat
- dat houdstermaatschappijen die geen ondernemer
zijn geen onderdeel kunnen uitmaken van een fiscale
eenheid - niet rechtvaardig ingeval een dergelijke
houdstermaatschappij een sturende en beleidsbepalende
functie vervult. Daarom keurt hij sinds 1991 goed
dat houdstermaatschappijen die binnen concern een
sturende en beleidsbepalende functie vervullen, maar
geen btw-ondernemer zijn, onderdeel kunnen uitmaken
van een fiscale eenheid btw. Het belang daarvan is
dat de houdstermaatschappij een recht op aftrek van
voorbelasting krijgt - indien en voor zover de door de
fiscale eenheid verrichte prestaties recht op aftrek van
voorbelasting geven.
Inbreukprocedure
Volgens de Europese Commissie mogen alleen
ondernemers deel uitmaken van een fiscale eenheid btw.
De Commissie startte daarom bij het Europese Hof van
Justitie een aantal zogenoemde inbreukprocedures tegen
lidstaten, waaronder Nederland. Het Hof van Justitie
oordeelde echter op basis van de tekst, de geschiedenis
en de context van de regeling voor de fiscale eenheid uit
de Europese btw-richtlijn, dat ook niet-belastingplichtigen
opgenomen mogen worden in de fiscale eenheid. De
Nederlandse goedkeuring is dus niet in strijd met de
btw-richtlijn en kan in stand blijven.

Nu het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat ook
niet-belastingplichtigen kunnen worden opgenomen
in een fiscale eenheid, rijst de vraag of ook andere
niet-belastingplichtigen dan de beleidsbepalende en
sturende houdstermaatschappijen onderdeel kunnen
uitmaken van de Nederlandse fiscale eenheid. In
inbreukprocedures tegen twee andere lidstaten – Zweden
en Finland heeft het Hof van Justitie aangegeven dat
lidstaten geen andere voorwaarden mogen stellen
aan een fiscale eenheid dan de voorwaarden die in
de btw-richtlijn zijn gegeven. Zij mogen echter wel de
toepassing van de regeling beperken om fraude en
belastingontwijking te voorkomen.
De Nederlandse beperking tot ondernemers is niet in
het leven geroepen met het oogmerk om fraude en
belastingontwijking te voorkomen, zodat deze beperking
wellicht niet is toegestaan. Hierdoor zouden mogelijk ook
andere houdstermaatschappijen en niet-ondernemers
deel moeten kunnen uitmaken van de fiscale eenheid,
mits aan de overige voorwaarden wordt voldaan.
Daarbij zal met name de economische verwevenheid
een struikelblok zijn, omdat voor het voldoen aan deze
voorwaarde de belastbare prestaties aan derden of aan
andere onderdelen van de fiscale eenheid bepalend zijn.
Bovendien mag worden verwacht dat de fiscus nog niet
van het huidige beleid zal willen afwijken, zodat praktisch
gezien het arrest van het Hof van Justitie vooralsnog geen
aanleiding zal geven tot veel verandering op het gebied
van de btw-positie van houdstermaatschappijen en
andere niet-belastingplichtigen.
Mr. dr. M.M.W.D. Merkx
088 2882611
mmerkx@deloitte.nl
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Voorbereid op
de nieuwe Ziektewet?!
Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
vangnetters (Bezava) in werking getreden. De uitkeringskosten voor vangnetters worden
als gevolg van deze wetswijziging verlegd van het UWV naar werkgevers. Door het
verleggen van deze verantwoordelijkheid verwacht de wetgever dat de re-integratie van
de vangnetters succesvoller zal verlopen dan tot nog toe het geval was.
Tot 1 januari 2014 zijn de kosten voor de uitkeringen
voor de Ziektewet-flex (en de zogenaamde WGA-flex)
versleuteld in de sectorpremie. Vanaf 1 januari 2014
gaat iedere werkgever een aparte premie betalen voor
de ZW-flex en de WGA-flex. Beide premies worden in
principe gebaseerd op de uitkeringslasten van zieke
ex-werknemers in het verleden. Voor 2014 is het
refertejaar 2012.
De premie die werkgevers gaan betalen wordt bepaald
aan de hand van de omvang van de premieloonsom in
relatie tot de vastgestelde schadelast van het bedrijf en/of
de uitstroom van de sector (zie tabel hierna).
Premieloonsom

Schadelastbepaling

Kleine werkgever

< ca. € 300.000

Schadelast van de sector

Middelgrote
werkgever

> ca. € 300.000 en
< ca. € 3.000.000

Schadelast van de
werkgever en de sector

Grote werkgever

< ca. € 3.000.000

Schadelast van de
werkgever

Voor de vaststelling van de ZW-flexpremie zijn de
volgende uitkeringen van werknemers relevant. Het
betreft hier uitkeringen van werknemers die:
• bij einde van de dienstbetrekking ziek waren en door
de werkgever bij het UWV ziek zijn gemeld;
• binnen 28 dagen na einde dienstbetrekking
ziekengeld van het UWV ontvingen op grond van
de verzekeringsrelatie met de voormalige werkgever
(het recht op ziekengeld is niet ontleend aan een
werkloosheidsuitkering).
Werknemers die een werkloosheidsuitkering ontvangen
en werknemers die hun ziekengelduitkering ontlenen
aan zwangerschaps-/bevallingsverlof, zwangerschap
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gerelateerde ziekte, orgaandonatie of no-riskpolis worden
niet tot de schadelast van de werkgever gerekend.
Om de gevolgen van de wijzigingen in de Ziektewet goed
in beeld te krijgen, zijn de volgende stappen van belang:
• Controle van het overzicht ZW-flex van het UWV en
opvragen van uitkeringsbeslissingen binnen 4 weken
na ontvangst van het overzicht UWV;
• Bezwaar maken tegen onterecht toegerekende
uitkeringen na ontvangst toekenningsbeslissing UWV;
• Beoordelen eigenrisicodragerschap ZW-flex;
• Beoordelen herverzekering;
• Aanpassen ziekteverzuimbeleid.
Controle overzichten UWV
Werkgevers die nog geen eigenrisicodrager zijn voor de
Ziektewet ontvangen vanaf juli 2013 een overzicht van
het UWV. Hierop staan alle werknemers vermeld die in
2012 na einde dienstbetrekking of binnen 28 dagen na
einde dienstbetrekking van het UWV ziekengeld hebben
ontvangen en aan de werkgever worden toegerekend.
Het is van belang de overzichten die het UWV toestuurt
op juistheid te controleren. Het kan namelijk voorkomen
dat er werknemers op dit overzicht staan vermeld die
onterecht aan de werkgever worden toegerekend. Een
onjuiste toerekening kost echter onnodig geld. Op de
toegerekende uitkeringen wordt daarnaast nog een
correctiefactor toegepast (o.a. in verband met algemene
uitvoeringskosten die over het collectief van publiek
verzekerde werkgevers worden verdeeld). Voor 2014 is
de verwachte correctiefactor ongeveer 1,5. Een onterecht
toegerekende uitkering van bijvoorbeeld € 20.000 over
2012 leidt dus tot een verhoging van de loonkosten van
€ 20.000 * 1,5 = € 30.000 in 2014.

Werknemers die niet door de werkgever zelf bij het
UWV zijn ziek gemeld of werknemers die tot de
uitzonderingscategorieën behoren (bijvoorbeeld
werknemers met een no-riskpolis) maar wel op het
overzicht staan, zijn mogelijk ten onrechte toegerekend.
Van deze werknemers kan de werkgever de
toekenningsbeslissingen bij het UWV opvragen. Dit dient
uiterlijk vier weken na ontvangst van het overzicht plaats
te vinden. De toekenningsbeslissingen van het UWV
moeten worden beoordeeld en indien de toerekening
inderdaad onterecht is, dient bezwaar te worden gemaakt
tegen deze beslissing.
Eigenrisicodrager Ziektewet-flex
Als alle ziektegevallen die terecht zijn toegerekend zijn
vastgesteld en dus de schadelast definitief is, dient zich de
vraag aan of de werkgever niet beter zelf het ziekterisico
voor deze categorie werknemers kan dragen. Temeer
omdat de correctiefactor een verhogend effect heeft
op de feitelijke kosten. Als een werkgever per 1 januari
2014 eigenrisicodrager voor de ZW-flex wil worden,
dient hij dat vóór 1 oktober 2013 onder bijvoeging van
een verzuimplan te melden bij de Belastingdienst. Als
eigenrisicodrager wordt hij ook verantwoordelijk voor
de re-integratie van zieke werknemers die niet meer bij
hem in dienst zijn. Herverzekering van het ziekterisico
en/of uitbesteding van de verzuimbegeleiding van de
zieke ex-werknemers zijn vervolgens afwegingen voor
de werkgever die zich wil ontzorgen. Het prijskaartje
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van deze ontzorging snoept echter het voordeel van
het eigenrisicodragen voor een belangrijk deel weer op.
De eigenrisicodrager kan er ook voor kiezen bepaalde
activiteiten in te kopen tegen vooraf vastgestelde tarieven
(eventueel bij het UWV).
WGA-flex
Vanaf 1 januari 2014 moet naast de gedifferentieerde
premie voor de ZW-flex eveneens een gedifferentieerde
premie voor de WGA-flex worden betaald. Deze
premie ziet op vangnetters die in 2012 in de WGA zijn
ingestroomd en aan de werkgever kunnen worden
toegerekend. In het najaar van 2013 stuurt het UWV ook
voor deze werknemers een overzicht. Werkgevers dienen
dit overzicht net als het overzicht voor de ZW-flex op
juistheid te controleren. Zo kan worden voorkomen dat er
ook hier onterecht ziektegevallen worden toegerekend.
Per 1 januari 2016 is het voor het eerst mogelijk om
ook eigenrisicodrager te worden voor de WGA-flex. In
2015 kan daarom worden onderzocht of het (eveneens)
interessant is om eigenrisicodrager te worden voor de
WGA-flex.
L.J.H. Hermans
H.C. Peters MSc.
088 288 5902
lipeters@deloitte.nl
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Deloitte Academy
Sharpen your mind
Deloitte Academy verzorgt Leergangen, masterclasses en cursussen op het
gebied van Consumer Business, Energy, Resources & Transportation, Financial
Services, Manufacturing, Real Estate, Technologie, Media en Telecommunicate,
Public Sector, accountancy en belastingadvies. Hiermee richten wij ons op
allerlei professionals die werkzaam zijn binnen deze sectoren.
Onze professionals zijn uw docenten. Zij delen hun kennis uit de praktijk
met u. Ons cursusaanbod onderscheidt zich dan ook door actualiteit en
effectiviteit. Het beperkte aantal deelnemers per cursus biedt veel ruimte
voor interactie tussen docent en cursist in een stimulerende en prettige sfeer.
De Deloitte Academy organiseert binnenkort de volgende cursussen:
• HackLab: Malware Analysis, 9-11 september 2013
• Masterclass Tax Accounting; Financial Instruments, 16 september 2013
• HackLab: Hands-on Hacking, 16-20 september 2013
• HackLab: Introductie Cybercrime, 16, 17 en 18 september 2013
• US International Tax, 24 september 2013
• Tax Accounting (NL-versie), 29 en 30 oktober 2013
• CISSP Certificering, 11-15 november  2013
• Masterclass Tax Accounting; Disclosure of Interests in Other Entities,
25 november 2013
Meer informatie
Voor meer informatie over Deloitte Academy en de cursussen verwijzen wij
u naar onze website, www.deloitte.nl/academy. Ook kunt u bellen naar
088 2889333.
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