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H
et najaar staat in fiscaal opzicht traditiegetrouw in het teken van het Belastingplan. Net als 

voorheen gaat het weer om een omvangrijk pakket. In dit nummer van Taxtueel leest u er alles 

over. Een paar kanttekeningen zijn bij het Belastingplan zeker op zijn plaats. Ten eerste is het 

opmerkelijk dat een duidelijk fiscaal beleid er niet in is te vinden. Dat is vooral opvallend omdat 

dit het eerste Belastingplan van het huidige kabinet is. In de regel wordt daarin aangegeven 

hoe het kabinet aankijkt tegen de ontwikkeling van het fiscale stelsel voor de kabinetsperiode. Dat ontbreekt dus. 

Het gevolg daarvan is dat ook eigenlijk elke samenhang tussen de voorstellen afwezig is. Enige verbetering is wel 

aangebracht door de oppositiepartijen die in oktober met het kabinet het bekende Herfstakkoord hebben gesloten 

waarin ook een aantal fiscale maatregelen is opgenomen. Door deze amendering is er iets meer structuur in het 

geheel gebracht. Dit uit zich erin dat de lasten op arbeid worden verlaagd en de lasten op consumptie e.d. wat 

worden verhoogd. Vanuit economisch perspectief is dit in principe een verstandige lijn: het draagt het meest bij aan 

een verdergaande economische ontwikkeling. Een tweede lijn is dat fiscaal beclaimd vermogen wordt verminderd 

teneinde de consumptie te stimuleren. Als neveneffect ontvangt de overheid daardoor direct meer belasting. Een 

voorbeeld hiervan is de mogelijkheid stamrechten af te kopen en voor 80% in de heffing te betrekken, alsmede het 

voortaan niet meer fiscaal faciliëren van stamrechten. Een ander voorbeeld is de tijdelijke verlaging van het tarief van 

box 2 naar 22% voor dividenden tot € 250.000 per aandeelhouder. Bij deze operaties zijn wel wat kanttekeningen 

te plaatsen. Ten eerste is het de vraag of en zoja in welke mate belastingplichtigen hierop reageren. Immers, indien 

dit niet het geval is krijgt de overheid aanzienlijk minder belasting binnen. Daarnaast is het evident dat waar het gaat 

om het naar voren halen van de fiscale claim – zoals bij de 80%-regeling inzake stamrechten en de 22%-regeling – 

een beroep op de toekomst wordt gedaan. Immers, wat nu wordt belast kan later niet meer worden belast, zodat 

de overheid in de toekomst dus in feite een groter financieringsprobleem heeft. Tot slot is het maar zeer de vraag 

of het ontclaimde vermogen voor consumptieve doeleinden wordt ingezet. Dat is wat betreft het kabinet wel de 

bedoeling, enerzijds als potentiële motor van de economie en anderzijds als bron van extra belastingopbrengst 

met name in de vorm van btw. Als men al tot afkoop van een stamrecht overgaat zal dat bedrag doorgaans nog 

steeds worden gespaard: het is in veel gevallen immers bedoeld als aanvulling op het pensioen of om vervroegd met 

pensioen te gaan. Ten aanzien van de box 2 faciliteit ligt het vooral in de rede dat velen overgaan tot het aflossen 

van schulden al dan niet in de vorm van rekening courant verhoudingen met de BV of dat men overgaat tot het 

sparen van het ontclaimde vermogen. Alsdan schieten we er economisch uiteraard niet veel mee op.

Er zijn nog een aantal observaties ten aanzien van het Belastingplan. Zo is het opmerkelijk dat enkele belastingen waarvan 

de wetgever eerder heeft besloten die af te schaffen en dat zelfs deels al heeft gedaan, toch worden gehandhaafd. Het 

gaat om de stortingsbelasting die ingaande 2013 is afgeschaft maar weer terugkomt, en de aangekondigde afschaffing 

van de accijns op niet-alcoholische dranken per 2014 welke nu wordt gehandhaafd en waarvan het tarief zelfs met 38% 

stijgt. Een ander punt is de enorme verhoging van de rente wanneer de vennootschapsbelasting te laat wordt betaald 

of moet worden bijbetaald: de rente wordt voortaan bepaald op die van handelstransacties met een minimum van 8%. 

Momenteel betekent dit een rente van maar liefst 8,5%. Reden van deze extreme verhoging: budgettair tekort bij de 

overheid. En tenslotte is er dan de rariteit met de belasting op leidingwater: het tarief stijgt met 100% van € 0,165/m3 

naar € 0,33/m3. Althans volgens het oorspronkelijke plan. Inmiddels is dat veranderd in een degressief tarief. Bovendien 

wordt het maximum in aanmerking te nemen gebruik van 300m3 losgelaten, hetgeen tot zeer forse stijgingen kan leiden 

van de verschuldigde belasting. De maximum last voor bedrijven kan stijgen tot wel € 1 miljoen. Tot nu toe was dat 

hoogstens € 49,50. Een kabinet in het nauw maakt rare (fiscale) sprongen.   

 

Prof. dr. P. Kavelaars

088 288 0954

pkavelaars@deloitte.nl
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Waardevolle 
Chinese pot?
Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over een geërfde 
Chinese pot, die twee jaar na het openvallen van de nalatenschap 
voor €23 mln. werd verkocht. Wat is nu de waarde van de vaas 
voor de erfbelasting, zo luidde de aan de Hoge Raad voorgelegde 
vraag. 

Het arrest heeft betrekking op de heffing van erfbelasting 
(voorheen successierecht). De erfbelasting is een 
tijdstipbelasting. Dit houdt in dat de hoogte van de 
belastingschuld wordt bepaald naar het tijdstip van 
overlijden van de erflater. Omstandigheden die zich later 
voordoen, zijn voor de heffing in beginsel niet relevant. 
Ook de waardering van de erfenis sluit aan bij het tijdstip 
van overlijden. De erfgenamen moeten aangeven wat de 
waarde van het geërfde vermogen op dat moment was.

Chinese pot van €23 mln.
In de onderhavige zaak is de erflater overleden op 
20 november 2003. Zijn erfgenamen doen aangifte 
successierecht en geven daarbij een saldo van 
de nalatenschap van circa €500.000 aan. Tot de 
nalatenschap behoort ook een Chinese pot, waaraan 
de erfgenamen in de aangifte een waarde van €12.500 
toekennen. Op 12 juli 2005 wordt de Chinese pot 
verkocht bij een veiling van het veilinghuis Christie’s in 
Londen. Het blijkt te gaan om een zeer zeldzame pot uit 
de periode van de Han-Yuan dynastie. De verkoopprijs 
bedraagt dan ook maar liefst €23 mln. Gezien het 
verschil met de aangegeven waarde van €12.500, doen 

de erfgenamen een aanvullende aangifte waarbij zij aan 
de pot op overlijdensdatum een waarde van €100.000 
toekennen.

De inspecteur is het niet eens met de aangegeven 
waarde en gaat over tot navordering. Daarbij betrekt hij 
de Chinese pot in de heffing voor de verkoopopbrengst 
van €23 mln. In de procedure voor de rechter komen 
vervolgens verschillende taxatierapporten aan de orde. 
Uiteindelijk beroepen de erfgenamen zich op een 
taxatierapport van veilinghuis Christie’s uit december 
2004. Zij pleiten ervoor uit te gaan van de €350.000 die 
in dat rapport aan de pot wordt toegekend. 

Verkoopprijs relevant?
De vraag is met name in hoeverre op het 
overlijdenstijdstip rekening moet worden gehouden 
met de verkoopopbrengst van €23 mln. De veiling 
heeft namelijk ruim anderhalf jaar na het overlijden 
plaatsgevonden, terwijl voor de belastingheffing het 
moment van overlijden telt. Rechtbank ’s-Gravenhage 
overweegt dat noch de inspecteur, noch de erfgenamen 
voldoende bewijs hebben aangeleverd voor hun 
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waarderingen. Daarom gaat de rechtbank zelf over tot 
vaststelling van de waarde. Enerzijds acht de rechtbank 
daarbij de hoge verkoopprijs van belang. Anderzijds 
wijst de rechtbank op de algemene waardestijging 
in de periode tussen de overlijdensdatum en de 
verkoopdatum op de markt van Chinees keramiek uit de 
tijd van de Han-Yuan dynastie. Al bij al stelt Rechtbank 
’s-Gravenhage de waarde ‘in goede justitie’ op €10 mln. 
Hof ’s-Gravenhage sluit zich bij dit oordeel aan. Ook 
het hof neemt bij de waardering dus de gerealiseerde 
verkoopprijs tot uitgangspunt.

Juiste maatstaf
In laatste instantie is het woord aan de Hoge Raad. 
Omdat de Hoge Raad geen feitenrechter is, mag hij 
niet nagaan of de waardering van het hof juist is. 
Wel moet de Hoge Raad beoordelen of het hof bij de 
waardering van een juiste maatstaf is uitgegaan en 
of hij het oordeel voldoende heeft gemotiveerd. Dat 
blijkt het geval te zijn. Het stond het hof vrij om de later 
gerealiseerde verkoopprijs tot uitgangspunt te nemen 

en met inachtneming van de marktontwikkelingen in de 
tussenliggende periode de waarde te schatten, aldus de 
Hoge Raad.

De Hoge Raad vindt het dus niet bezwaarlijk om bij 
de waardering van een geërfd vermogensbestanddeel 
uit te gaan van de latere verkoopprijs, ook als de 
verkoop meer dan anderhalf jaar na het overlijden heeft 
plaatsgevonden. Uiteraard moet wel rekening worden 
gehouden met omstandigheden (zoals ontwikkelingen 
in de markt) die zich tussen overlijdensdatum en 
verkoopdatum hebben voorgedaan. De erfbelasting is 
en blijft immers een heffing naar de toestand van het 
vermogen op overlijdensdatum. Het voorgaande kan 
overigens uiteraard ook de andere kant op werken: de 
verkoop blijkt achteraf veel minder op te leveren dan 
volgens de waardering bij overlijden. 

Mr. W.R. Kooiman

088 288 7330

rkooiman@deloitte.nl
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Eerder dit jaar schreven wij over de 
procedures die worden gevoerd inzake de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de schenk- en 
erfbelasting. Onlangs heeft de advocaat-
generaal de Hoge Raad geadviseerd om de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteit deels in strijd te 
oordelen met het gelijkheidsbeginsel.

Op grond van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit 
is de vererving van een onderneming 
globaal gezegd vrijwel geheel vrijgesteld 
van erfbelasting. De vraag is gerezen of 
andere verervingen op grond van het 
gelijkheidsbeginsel ook niet vrijgesteld 
zouden moeten zijn. Rechtbank Breda 
vindt van wel. Daarom moet de faciliteit 
volgens de rechtbank ook worden toegepast 
op niet-ondernemingsvermogen. Naar 
aanleiding van deze uitspraak hebben vele 
belastingplichtigen bezwaar aangetekend tegen 
hun aanslag erfbelasting. De staatssecretaris 
heeft daarop besloten deze bezwaarschriften 
als massaal bezwaar aan te merken. Dit 
houdt, kort gezegd, in dat alleen een aantal 
uitgekozen bezwaren aan de rechter wordt 
voorgelegd en dat de andere bezwaarschriften 
worden aangehouden. Na het arrest van de 
Hoge Raad over deze kwestie kunnen alle 
bezwaarschriften worden afgedaan.

Gelijke gevallen of niet?
De rechtsvraag die in de procedures 
centraal staat is of verkrijgingen van 
ondernemingsvermogen en privévermogen 
gelijke gevallen zijn en zo ja, of deze gevallen 
door de bedrijfsopvolgingsfaciliteit op een 
ongerechtvaardigde en onredelijke manier 
ongelijk worden behandeld? Indien beide 
vragen bevestigend worden beantwoord, 
is de vervolgvraag of de rechter de 
faciliteit ook toepast op verkrijgingen van 
niet-ondernemingsvermogen of het aan de 
wetgever overlaat om de ongelijkheid op 
te heffen. Andere lagere rechters volgen 
overigens de opvatting van Rechtbank Breda 
niet. Zowel Rechtbank Arnhem als Rechtbank 
Haarlem verwerpen niet alleen het standpunt 

dat sprake is van ongeoorloofde discriminatie, 
maar stellen zelfs dat ondernemings- en 
privévermogen voor de heffing van erfbelasting 
geen gelijke gevallen zijn.

Conclusie advocaat-generaal
Inmiddels liggen de door de staatssecretaris 
aangewezen zaken voor bij de Hoge Raad. 
Onlangs heeft de adviseur van de Hoge 
Raad, de advocaat-generaal, een advies 
uitgebracht waarin is uiteengezet hoe zijns 
inziens de beslissing zou moeten luiden. 
De advocaat-generaal stelt voorop dat 
ondernemings- en privévermogen voor de 
erfbelasting in beginsel gelijk behandeld 
moeten worden. Wel ziet hij het wegnemen 
of voorkomen van liquiditeitsproblemen bij 
vererving van ondernemingsvermogen als 
een rechtvaardiging voor een faciliteit. Het 
zou immers wel eens zo kunnen zijn dat door 
het verschuldigd worden van erfbelasting 
ter zake van de vererfde onderneming deze 
niet kan worden gecontinueerd. Op basis 
van de ontwikkeling van de hoogte van de 
tegemoetkoming in de loop van de jaren – de 
vrijstelling is steeds omvangrijker geworden – 
concludeert de advocaat-generaal echter dat 
als een hogere vrijstelling dan 75% van het 
ondernemingsvermogen wordt verleend, de 
ongelijke behandeling niet meer redelijk is. 
De advocaat-generaal meent dan ook dat de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteit in zoverre in strijd is 
met het gelijkheidsbeginsel.

Wat betekent het nu als dit advies door 
de Hoge Raad wordt overgenomen? 
Momenteel is in de wet een vrijstelling 
opgenomen van 100% over de waarde van 
het ondernemingsvermogen tot circa €1 
mln. en 83% over het surplus. Volgens de 
advocaat-generaal is er daarom sprake van 
strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel. Hij 
adviseert de Hoge Raad om verkrijgers van 
niet-ondernemingsvermogen eveneens een 
vrijstelling toe te kennen. Deze vrijstelling zou 
gelijk moeten zijn aan het percentage waarmee 
de bedrijfsopvolgingsfaciliteit een vrijstelling 

van 75% te boven gaat. Dit betekent dat 
verkrijgers van niet-ondernemingsvermogen 
volgens de advocaat-generaal recht hebben op 
een vrijstelling van 25% over de eerste circa €1 
mln. van de nalatenschap en 8% (83% -/- 75%) 
over een eventueel surplus.

Hoe verder?
Nu de advocaat-generaal conclusie heeft 
genomen, is de verwachting dat de Hoge 
Raad op korte termijn een oordeel zal 
vellen in deze procedures. Indien de Hoge 
Raad de conclusie overneemt, is de kans 
groot dat de wetgever nieuwe wetgeving 
uitvaardigt om de ongelijke fiscale 
behandeling tussen ondernemingsvermogen 
en niet-ondernemingsvermogen op te 
heffen. Er is dan een reële kans dat de op dit 
moment geldende vrijstelling bij schenking 
of vererving van ondernemingsvermogen 
(sterk) wordt beperkt. De Hoge Raad kan 
overigens ook zelf argumenteren dat de 
regeling geheel of gedeeltelijk in strijd is met 
het gelijkheidsbeginsel; hij is niet verplicht het 
advies van de advocaat-generaal te volgen.
Het is echter ook mogelijk dat de Hoge Raad 
oordeelt dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit 
niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. 
De bezwaarschriften zullen dan worden 
afgewezen en aanpassing van de faciliteit ligt 
dan niet in de lijn der verwachting. Een andere 
mogelijkheid is dat de Hoge Raad wel aangeeft 
dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden, maar 
oordeelt dat deze strijdigheid door de wetgever 
zelf moet worden opgeheven. De wetgever zal 
dan geen nadelige financiële consequenties van 
het arrest ondervinden, maar wel verplicht zijn 
de faciliteit aan te passen.

Het is te verwachten dat de Hoge Raad spoedig 
arrest wijst. Wellicht is dat al gebeurd als u dit 
leest. 

Mr. W.R. Kooiman

088 288 7330

rkooiman@deloitte.nl

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit  
deels van tafel?
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Dit geldt ook voor enkele andere regelingen die een 
heffing op basis van equality of opportunity met zich 
zou brengen. Zo zouden jongere verkrijgers bijvoorbeeld 
zwaarder worden belast voor een ontvangen 
schenking of erfenis dan oudere verkrijgers. 
Een jongere verkrijger heeft namelijk nog 
meer mogelijkheden in zijn leven dan een 
oudere verkrijger. Als twee personen een 
schenking van een gelijk 

Schenk- en erfbelasting 
op basis van het equality of 
opportunity beginsel

Het draagkrachtbeginsel is de huidige rechtsgrond van de 
schenk- en erfbelasting. Er worden echter ook wel andere 
argumenten naar voren gebracht ter rechtvaardiging van 
de heffing over nalatenschappen en schenkingen, zoals 
het equality of opportunity beginsel. Dit beginsel gaat 
ervan uit dat iedereen in het leven hetzelfde resultaat 
zou moeten kunnen bereiken. Of dit ook daadwerkelijk 
gebeurt zou enkel afhankelijk mogen zijn van keuzes die 
mensen maken en niet van aangeboren kenmerken die 
een kwestie van toeval of puur geluk zijn. Op grond van 
equality of opportunity zijn verschillen in vermogens 
tussen mensen gerechtvaardigd, zolang deze verschillen 
het gevolg zijn van door hen gemaakte keuzes.

Kinderen en jongere verkrijgers zwaarder belasten
Of een kind wordt geboren in een rijk gezin is een kwestie 
van puur geluk. Op grond van equality of opportunity 
zou een schenking of nalatenschap die een kind ontvangt 
van zijn ouders daarom tegen een hoog tarief moeten 
worden belast. Een schenking of nalatenschap die 
een persoon ontvangt van zijn partner of een vriend 
zou daarentegen worden belast tegen een laag tarief, 
omdat deze relaties zijn gebaseerd op een keuze van 
de verkrijger. Mede op basis van de resultaten van een 
enquête omtrent de schenk- en erfbelasting uitgevoerd 
onder 210 personen kan echter voorzichtig worden 
geconcludeerd dat het zwaar belasten van verkrijgingen 
door kinderen zeer waarschijnlijk de maatschappelijke 
goedkeuring niet kan wegdragen. 

Met haar scriptie genaamd ‘De heffing van schenk- en erfbelasting op basis van 
het equality of opportunity beginsel’ heeft Deloitter Stefanja Verhees de NOB/
LOF scriptieprijs 2013, de Tilburg Law School Master Thesis Award 2013 en 
de Smeetskring Scriptieprijs 2013 in de wacht gesleept. Deze bijdrage vormt de 
samenvatting van haar scriptie. 
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leven in totaal hetzelfde bedrag ontvangen van hun 
ouders worden hiervoor momenteel in sommige gevallen 
ongelijk belast. De ene ouder maakt namelijk bijvoorbeeld 
jaarlijks gebruik van de vrijstelling in de schenkbelasting 
zodat (een deel van) zijn vermogen volledig onbelast 
overgaat naar het kind. Een andere ouder laat hetzelfde 
totaalbedrag aan zijn kind na bij overlijden, waarover dit 
kind erfbelasting is verschuldigd. Op grond van equality 
of opportunity is dit niet rechtvaardig, omdat beide 
kinderen hetzelfde totaalbedrag hebben ontvangen en 
daarmee dezelfde mogelijkheden hebben in hun leven. 
Een levensvrijstelling zou zorgen voor meer gelijkheid 
tussen de verschillende verkrijgers. 

Verder is het op grond van equality of opportunity niet 
rechtvaardig dat een verkrijger van een schenking of 
erfenis in onze huidige schenk- en erfbelasting alleen 
wordt belast indien de erflater of schenker in Nederland 
woonde. Iemands levensmogelijkheden worden namelijk 
net zoveel vergroot met een erfenis van een in Nederland 
wonende erflater als met een erfenis van iemand die 
in het buitenland woonde. Op grond van equality of 
opportunity zouden we daarom moeten overstappen op 
een zuivere verkrijgingsbelasting. We belasten dan iedere 
inwoner van Nederland die een schenking of erfenis 
verkrijgt. Waar de erflater of schenker woonachtig is, is 
dan niet langer relevant.

Slot
Het volledig toepassen van het equality of opportunity 
op de erf- en schenkbelasting leidt zeer waarschijnlijk 
niet tot een groter maatschappelijk draagvlak voor 
deze heffingen. Onder andere de invoering van een 
levensvrijstelling en een zuivere verkrijgingsbelasting zijn 
echter wel interessante mogelijkheden die de wetgever 
wellicht nader zou kunnen onderzoeken. 

Mr. drs. S.A.G. Verhees

088 288 3748

sverhees@deloitte.nl

bedrag ontvangen, dan kan de jongste van de twee zijn 
levensmogelijkheden hiermee meer vergroten dan de 
oudste. Omdat de verstoring van equality of opportunity 
groter is bij de jongste verkrijger, zou hij hierover meer 
schenkbelasting moeten betalen dan de oudere verkrijger 
om op deze manier de verstoring te verminderen. Uit 
de enquêteresultaten is echter gebleken dat een ruime 
meerderheid van de ondervraagden van mening is dat 
verkrijgers van alle leeftijden op dezelfde wijze moeten 
worden belast. 

Levensvrijstelling en een zuivere 
verkrijgingsbelasting
Anderzijds pleit equality of opportunity ook voor enkele 

wijzigingen in de schenk- en erfbelasting die het 
maatschappelijk draagvlak voor deze heffingen 

waarschijnlijk ten goede zouden komen. 
Zo zouden we op grond van equality 

of opportunity in de schenk- en 
erfbelasting een levensvrijstelling 
moeten invoeren. Twee kinderen 

die gedurende hun 
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De voorstellen van het kabinet om de 
fiscale pensioenregelgeving ingaande 
2015 verder aan te passen zijn in de 
eerste Kamer gestrand. Het kabinet 
moet met alternatieven komen. 
Budgettair is dat een flinke domper.

Pensioen is voor de meeste werknemers een belangrijk 
onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket. Onder 
andere door de lage rentestand en de toenemende 
levensverwachting is pensioen momenteel aanzienlijk 
duurder dan een aantal jaren geleden. Doordat de kosten 
van pensioen fiscaal aftrekbaar zijn bij de werkgever 
en de werknemer en de uitkeringen pas worden belast 
bij de werknemer op het moment dat de werknemer 
de pensioenuitkeringen ontvangt, ondervindt ook de 
Nederlandse overheid de financiële gevolgen van de 
stijgende pensioenkosten. Om een besparing van circa 
€3 mld. in 2015 te realiseren had het kabinet bedacht 
de fiscale regels voor pensioenopbouw verder te 
versoberen. Zo zou het jaarlijkse opbouwpercentages 
per 1 januari 2015 verlaagd moeten worden van 2,15% 
(per 1 januari 2014 wordt dit al verlaagd van 2,25% 
naar 2,15%) naar 1,75% voor middelloonregelingen. Een 
vergelijkbare aanpassing zou plaatsvinden bij eindloon- en 
beschikbarepremieregelingen. Daarnaast zou het salaris 
waarover pensioen mag worden opgebouwd, worden 
gemaximeerd op €100.000.

Op deze voorstellen is veel kritiek gekomen van onder 
andere de sociale partners. Deze hebben vervolgens 
een beperkt budget gekregen om de gevolgen van de 
voorgestelde versoberingen te verzachten. Dit heeft 
geleid tot een voorstel om de mogelijkheid te bieden 
om uit het netto inkomen een extra pensioen te sparen 
zodat de maximale pensioenopbouw zou uitkomen op 
1,85% van het totale (niet gemaximeerde) salaris. Deze 
netto extra pensioenopbouw zou worden vrijgesteld van 
de heffing uit hoofde van box 3. De netto bijspaarvariant 
heeft eveneens tot veel kritiek geleid. Hij levert weinig 
extra pensioen op, is duur in de uitvoering en maakt 
de wetgeving onnodig complex. Ondanks het feit dat 
niemand echt warm liep voor deze aanvullende regeling is 

deze toch als separaat wetsvoorstel ingediend.

Parlementaire behandeling
In de Tweede Kamer hebben alleen de fracties van 
de VVD en PvdA ingestemd met de plannen van het 
kabinet; voldoende om het door die Kamer te loodsen. 
Toen is er echter al op gewezen dat het hoogst onzeker 
is of de versobering van het fiscale kader direct zou 
leiden tot een kostenbesparing voor de overheid. Deze 
besparing doet zich alleen voor indien de verlaging van 
het op te bouwen pensioen ook direct zou leiden tot een 
verlaging van de daarvoor te betalen pensioenpremies. 
Daarbij heeft het kabinet zichzelf rijk gerekend door 
daar zonder meer vanuit te gaan. Vrijwel de meeste 
pensioenfondsen hebben op dit moment echter een te 
lage dekkingsgraad. Deze fondsen zijn dan ook veelal 
niet genegen om de pensioenpremies te verlagen. Zelfs 
bij een verlaagde pensioenopbouw zullen zij het huidige 
premieniveau willen handhaven om te bewerkstelligen 
dat zij zo snel mogelijk hun dekkingsgraad weer op 
het niveau krijgen dat wettelijk is voorgeschreven. 
Doordat de pensioenpremies niet dalen, zal dit ook 
niet leiden tot meer koopkracht voor de werknemers 
(die wel hun pensioenopbouw zien verminderen). In de 
Eerste Kamer is dit aan de orde gekomen naast andere 
bezwaren tegen de voorstellen. Het kabinet heeft de 
Eerste Kamer niet kunnen overtuigen van het nut van 
de voorgestelde wetgeving. Een stemming in de Eerste 
Kamer zou derhalve hebben geresulteerd in verwerping 
van de voorstellen. Daarop is de behandeling van de 
wetsvoorstellen aangehouden. Duidelijk is dat deze 
in de huidige samenstelling van het parlement geen 
doorgang kunnen vinden. De verwachting is dan ook 
dat ze aanzienlijk moeten worden aangepast dan wel 
komen te vervallen. Er is nog niet bekend hoe het kabinet 
deze tegenvaller gaat oplossen. De uitdaging is om de 
ingecalculeerde bate van €3 mld. op een andere wijze 
te realiseren. Of pensioenregelingen daarbij buiten schot 
blijven, moeten we afwachten, maar voor de hand 
liggend is dat niet. Het ligt meer in de rede aan te nemen 
dat het kabinet gaat sleutelen aan de voorstellen.

Mr. C.A.H. Luijken

088 288 0165

caluijken@deloitte.nl

Pensioenplan strandt
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Het zonnetje in huis

Het Hof van Justitie heeft onlangs 
beslist dat wanneer zonnepanelen 
leiden tot het leveren van energie 
aan het net door een particulier, 
de exploitant als ondernemer 
wordt aangemerkt voor de btw. De 
staatssecretaris is met dat oordeel niet 
blij. 

Op basis van de Nederlandse btw-wetgeving wordt als 
belastingplichtige beschouwd een ieder die, ongeacht 
op welke plaats, zelfstandig een economische activiteit 
verricht, ongeacht het oogmerk of het resultaat van die 
activiteit. Activiteiten van particulieren vallen doorgaans 
niet onder deze definitie, omdat zij slechts incidenteel 
economische activiteiten verrichten. De vraag is gerezen 
of de exploitatie van zonnepanelen door een particuliere 
eigenaar gezien kan worden als een niet-incidentele 
economische activiteit. In Nederland werd er tot voor kort 
vanuit gegaan dat deze exploitatie door een particulier 
niet leidt tot btw-ondernemerschap. 

De zaak Fuchs
Recent heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat 
wél sprake is van een economische activiteit wanneer de 
particuliere eigenaar van zonnepanelen elektriciteit geheel 
of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding levert aan 
het energiebedrijf. Volgens het Hof van Justitie is sprake 
van een duurzame exploitatie, indien met de particuliere 
eigenaar voor onbepaalde tijd een overeenkomst is 
gesloten. Kortom, naar aanleiding van de uitspraak 
wordt een particuliere eigenaar van zonnepanelen die de 
opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam 
en tegen vergoeding levert aan een energiebedrijf gezien 
als ondernemer voor de btw. 

Aftrek btw op aanschaf zonnepanelen
Door het ontstaan van btw-ondernemerschap moet 
de particuliere eigenaar van zonnepanelen een 
administratie bijhouden, facturen sturen voor de levering 

van elektriciteit aan het energiebedrijf waarop de btw 
vermeld staat en moet hij btw-aangifte doen. Daarnaast 
ontstaat recht op aftrek van voorbelasting bij de aanschaf 
van zonnepanelen, wat het btw-ondernemerschap juist 
aantrekkelijk maakt. De staatssecretaris van Financiën 
acht de uitkomst van het arrest ongewenst, maar het 
arrest biedt geen ruimte om het ondernemerschap voor 
de particuliere eigenaren van zonnepanelen te ontkennen. 
Particulieren die zonnepanelen aanschaffen en energie 
aan het energiebedrijf leveren, kunnen dus de btw op de 
aanschaf in aftrek brengen. De belastingdienst zal hen als 
btw-ondernemer registreren. Btw betaald op de aanschaf 
van zonnepanelen in het verleden kan echter niet worden 
terugontvangen. 

Vermindering administratieve lasten
Toepassing van de kleine ondernemersregeling kan 
de administratieve lasten voor particulieren en de 
belastingdienst beperken. Van deze regeling kan gebruik 
worden gemaakt indien in een jaar per saldo €1.883 
of minder btw moet worden afgedragen. In dat geval 
hoeft geen of minder btw te worden afgedragen, 
maar moet wél met btw worden gefactureerd, moeten 
btw-aangiften worden ingediend en moet worden 
voldaan aan de boekhoud- en factureringsverplichtingen. 
Naast het toepassen van de kleine ondernemersregeling 
bestaat de mogelijkheid om volledige ontheffing te 
krijgen van deze administratieve verplichtingen bij een af 
te dragen btw-bedrag van €1.345 of minder. Hierdoor 
vervalt ook het recht op aftrek van btw op de aanschaf 
van de zonnepanelen. In het jaar van aanschaf moet dus 
geen ontheffing worden aangevraagd, omdat daarmee 
het recht op aftrek verloren gaat. 

De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven 
de btw-plicht onwenselijk te achten. Hij zal daarom in 
EU-verband pleiten voor een aanpassing van de Europese 
btw-regelgeving die de belastingplicht ongedaan maakt. 
Hoe dat gaat aflopen zal nog lange tijd onzeker blijven. 
Voorlopig zal dus in elk geval het arrest Fuchs gevolgd 
moeten worden.

M.H.T. Verstappen MSc.

088 288 5646

mverstappen@deloitte.nl
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De Hoge Raad heeft deze zomer een 
arrest gewezen over compartimentering 
bij de deelnemingsvrijstelling. Dat 
arrest komt de wetgever niet goed 
uit. Derhalve is reparatiewetgeving 
voorgesteld. Daarover in deze bijdrage 
meer.

De regering heeft bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel 
‘Compartimenteringsreserve’ ingediend. Dit wetsvoorstel 
beoogt compartimentering in de deelnemingsvrijstelling 
wettelijk te regelen. Volgens de deelnemingsvrijstelling 
zijn de voordelen uit een aandelenbelang van 5% 
of meer in een dochtervennootschap vrijgesteld 
van vennootschapsbelasting. Dit geldt zowel voor 
waardestijgingen van het belang als voor ontvangen 
dividenden. Eventuele waardedalingen zijn niet 
aftrekbaar. Compartimentering betekent dat de heffing 
op het tijdstip waarop de voordelen worden genoten 
afhankelijk is van het regime dat van toepassing was op 
het tijdstip waarop de voordelen zijn ontstaan. Stel een 
aandelenbelang is 100 in waarde gestegen in een periode 
waarin de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing was. 
Deze waardestijging wordt door verkoop gerealiseerd 
in een periode waarin de deelnemingsvrijstelling wel 
van toepassing is. Compartimentering brengt dan 
mee dat het voordeel toch wordt belast, omdat het 
afkomstig is uit een belaste periode, namelijk toen de 
deelnemingsvrijstelling niet van toepassing was. Door 
compartimentering ontstaat er bij elke ‘sfeerovergang’ 
(van de vrijgestelde sfeer naar belaste sfeer of andersom) 
een nieuw ‘compartiment’, dat uiteindelijk moet worden 
belast volgens het vóór die sfeerovergang geldende 
regime. Het fiscale regime op het tijdstip van realisatie is 
dus niet van belang. 

Visie van de Hoge Raad
De compartimenteringsleer is gebaseerd op arresten 
van de Hoge Raad uit de jaren tachtig en negentig van 
de vorige eeuw. Deze rechtspraak handelt echter alleen 
over compartimentering bij sfeerovergang doordat 
de feiten wijzigen: bijvoorbeeld als door verkoop van 
een deel van het belang geen sprake meer is van een 
deelneming. Onduidelijk was of compartimentering ook 
moet worden toegepast als de sfeerovergang wordt 
veroorzaakt door een wijziging van de wet. Bij twee 
belangrijke wijzigingen van de deelnemingsvrijstelling in 
2007 en 2010 werd er van regeringszijde betoogd dat 
ook bij wetswijziging moet worden gecompartimenteerd. 
De toenmalige regering heeft echter verzuimd om dit 
ook wettelijk zo te regelen. De wetgever dacht dat 
de Hoge Raad zijn compartimenteringsleer ook zou 
toepassen bij sfeerovergang door wetswijziging. Op 14 
juni 2013 besliste de Hoge Raad dat dit niet het geval is: 
na wetswijziging moet simpelweg de regeling worden 
toegepast die geldt op het tijdstip van genieten van het 
voordeel. Als dan dus de deelnemingsvrijstelling geldt, 
is een winst bij vervreemding volledig vrijgesteld, zelfs 
als een deel tot stand is gekomen in een periode dat de 
deelnemingsvrijstelling niet van toepassing was.

Compartimenteringsreserve
Zoals gezegd was de staatssecretaris met dit arrest niet 
blij. Hij heeft daarom een wetswijziging voorgesteld. 
Volgens het wetsvoorstel moet bij een sfeerovergang 
in de deelnemingsvrijstelling steeds een verplichte 
compartimenteringsreserve (hierna: cor) worden 
gevormd ter grootte van het verschil tussen de waarde 
in het economische verkeer van het belang en de 
boekwaarde. Dit geldt zowel bij een sfeerovergang door 
een wijziging van de feiten, als bij een sfeerovergang 
door wetswijziging. Bij een sfeerovergang van belast naar 
vrijgesteld moet een belaste cor worden gevormd en bij 
een sfeerovergang van vrijgesteld naar belast moet een 
onbelaste cor worden gevormd. De belaste cor wordt in 
de heffing betrokken zodra het belang wordt verkocht.
Ook moet bij ontvangst van een dividend worden 
gecompartimenteerd. Dit betekent dat men dan moet 
nagaan uit welke periode het dividend afkomstig 
is: uit een belaste periode of uit een vrijgestelde 
periode. Vervolgens moet het dividend worden belast 
overeenkomstig het regime dat in die periode gold. 

Compartimenteren met reserve
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Handvaten om deze toerekening in de praktijk uit te 
voeren ontbreken. Dat maakt het bepaald ingewikkeld.

EU-recht
Anders dan gebruikelijk heeft de regering de voorgestelde 
nieuwe regeling niet getoetst aan de EU-rechtelijke 
houdbaarheid. Er zijn echter wel degelijk kanttekeningen 
te plaatsen vanuit het EU-recht. In de eerste plaats is de 
regeling mogelijk in strijd met de moeder-dochterrichtlijn 
die dividenden bij de moeder en dochter vrijstelt 
van belasting bij een belang van ten minste 10% in 
de dochter; daarbij lijkt compartimentering geheel 
niet aan de orde. Verder rijst de vraag of de cor een 
stille reserve zou mogen omvatten die afkomstig is 
uit een periode waarin de wettelijke regeling van de 
deelnemingsvrijstelling naar de thans geldende inzichten 
in strijd was met het EU-recht. Hierover zal het laatste 
woord niet zijn gezegd. Wellicht dat dit weer tot nieuwe 
procedures leidt.

Terugwerkende kracht
Het echte venijn van dit wetsvoorstel zit in de 
terugwerkende kracht. Zoals de regeling nu is 
vormgegeven, moeten ook belastingplichtige die 
in het (verre) verleden te maken hebben gehad met 
een sfeerovergang een cor vormen, ook als er sprake 
was van een sfeerovergang door wetswijziging. Dit 
ondanks het feit dat de Hoge Raad in het arrest van 14 
juni 2013 een dergelijke vorm van compartimentering 
heeft verboden. De terugwerkende kracht gaat zelfs 
nog een stap verder dan dat. Als in het verleden een 
dividend onbelast is genoten dat volgens de nieuwe 
compartimenteringsleer belast had moeten worden, 
mag dat dividend niet worden afgeboekt van de belaste 
compartimenteringsreserve. Het effect is dat dit in het 
verleden terecht vrijgestelde dividend materieel in de 
toekomst alsnog wordt belast. Deze wetgeving gaat terug 
tot het moment waarop de vennootschapsbelasting in 
werking is getreden, ofwel 1970! 

Kamerbehandeling
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft 
vragen gesteld over onder andere de terugwerkende 
kracht en de mogelijke EU-strijdigheid. Maar of dit door 
de Tweede Kamer serieus wordt opgepakt, is niet zeker. 
De kamerbehandeling van dit wetsvoorstel verloopt 
parallel aan de behandeling van het Belastingplan 2014. 
Het is denkbaar dat dit nogal technische onderwerp 
ondergesneeuwd raakt in het geweld van het politiek 
meer in de belangstelling staande Belastingplan. Wij 
hopen uiteraard dat het anders ligt; met name de 
ongekende terugwerkende kracht is een angel die uit het 
voorstel zou moeten worden gehaald. 

Mr. M.H.C Ruijschop

088 288 1795

mruijschop@deloitte.nl
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Compromis 
Mediation is een vorm van geschilbeslechting. De 
strijdende partijen bereiken met elkaar in onderling 
overleg een oplossing van het geschil, maar doen dit 
onder leiding van een “mediator”, die het proces stuurt en 
begeleidt. Anders dan een rechter of een arbiter besluit 
de mediator niet wie gelijk heeft of wat de uitkomst van 
een procedure is, hij of zij faciliteert het proces slechts. 
Met de hulp van de mediator komen partijen tot een 
gezamenlijke afspraak om het geschil te beëindigen. 
In het fiscale recht spreekt men dan ook wel van een 
“compromis” of “fiscaal compromis”. In het Burgerlijk 
Recht is de term “schikking” gebruikelijk. Op deze manier 
komt een oplossing tot stand waar beide partijen mee 
kunnen leven.

Iedere rechter zal vertellen dat een schikking in vrijwel 
alle gevallen de beste uitkomst van een procedure is. 
Een rechterlijke uitspraak stelt immers slechts één van 
de partijen in het gelijk en de andere in het ongelijk. Een 
vonnis is daarmee “zwart-wit”, terwijl de werkelijkheid 
meestal veel genuanceerder is. Het gebeurt dan ook met 
grote regelmaat dat de rechter, lopende een procedure, 
partijen “de gang op stuurt” om te kijken of zij er met 
elkaar uit kunnen komen zonder dat de rechter een 
oordeel hoeft te vellen.

Aan de overgrote meerderheid van de geschillen in het 
fiscale recht komt (gelukkig) helemaal geen rechter te 
pas. De inspecteur en de belastingplichtige (of diens 
gemachtigde) overleggen met elkaar over het geschil en 
komen tot een oplossing. Dit gebeurt iedere werkdag 
tientallen, zo niet honderden keren en is volledig ingebed 
in de administratieve traditie in Nederland. Het zal 

maar zeer zelden voorkomen dat een inspecteur niet 
zal trachten een geschil eerst in onderling overleg op te 
lossen.

Mediation
Waar is mediation dan nog voor nodig? Mediation is 
vooral geschikt voor geschillen waar partijen er weliswaar 
graag met onderlinge afspraken uit willen komen, maar 
waar de onderlinge verhoudingen zo verziekt zijn dat 
samen overleggen niet meer goed gaat. Dat verklaart 
meteen waarom mediation bij echtscheidingen zo’n hoge 
vlucht heeft genomen. De aanstaande ex-echtgenoten 
kunnen elkaar niet meer luchten of zien maar moeten 
toch een omgangsregeling voor de kinderen afspreken. 
De mediator kan als onafhankelijke “wijze” man of vrouw 
het gesprek dan toch nog in goede banen trachten te 
leiden en naar een gezamenlijke oplossing toewerken.

Ook in het belastingrecht kan het gebeuren dat 
de verhoudingen tussen een inspecteur en een 
belastingplichtige ernstig vergiftigd raken maar een 
compromis veel wenselijker is dan een rechterlijke 
uitspraak. Dan kan mediation uitkomst bieden.

Dat mediation in het belastingrecht werkt weten we 
inmiddels. Er is al enige tijd een besluit dat mediation 
in fiscale zaken regelt, het middel wordt reeds enkele 
honderden keren per jaar ingezet, ofwel op verzoek 
van de belastingplichtige, ofwel op voorstel van de 
belastingdienst. Het wetsvoorstel gaat een stapje verder, 
maar slechts een heel klein stapje. Het voorstel behelst 
een “inspanningsverplichting” voor bestuursorganen 
(waaronder de belastingdienst) om steeds “alternatieve 
vormen van geschilbeslechting” te onderzoeken, als 

Mediation in 
fiscale geschillen

Fiscale conflicten worden in de regel net als in andere rechtsgebieden opgelost via de rechter. 
Mediation is echter al weer geruime tijd een instrument dat wordt gehanteerd om conflicten op 
te lossen. Dat kan ook bij fiscale conflicten. Daarover hieronder meer.
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er een bezwaarprocedure is gestart. Dit omvat ook de 
verplichting om te onderzoeken of mediation wellicht een 
uitweg kan bieden. Mocht dat niet kunnen, bijvoorbeeld 
omdat de belastingplichtige dat niet wil en partijen gaan 
toch naar de rechter, dan dient de uitspraak van het 
bestuursorgaan in elk geval te vermelden waarom geen 
mediation is betracht. Verder omvat het wetsvoorstel 
nog een aantal formele bepalingen, zoals de kwalificaties 
waaraan de mediator moet voldoen, de vorm van de 
mediationovereenkomst, etc. Maar de belangrijkste 
bepaling is toch wel de inspanningsverplichting voor het 
bestuursorgaan. 

Het is maar een klein stapje, maar wel een stapje in de 
goede richting. Nu maar eens afwachten hoe het zich 
de komende jaren ontwikkelt. Een belangrijk voordeel is 
veelal de snelheid van afwikkeling en de relatief beperkte 
kosten. Dat moet velen aanspreken om een procedure 
voor de rechter trachten te voorkomen. 

Mr. F. Bracht

088 288 0339

fbracht@deloitte.nl
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KB-Lux-zaak
Al enige tijd lopen over deze zogenoemde KB-Lux-
zaken procedures bij de rechterlijke instanties. In een 
recente uitspraak van de Hoge Raad geeft hij richtlijnen 
voor de beboeting in de KB-Lux-zaken. Volgens de 
Hoge Raad kan bij bepaalde feiten en omstandigheden 
aangenomen worden dat een belastingplichtige een 
opzettelijk onjuiste aangifte heeft gedaan. Er is in dat 
geval sprake van een zogenaamd ‘bewijsvermoeden’, 
dat de belastingplichtige moet ontzenuwen. Lukt dit de 
belastingplichtige niet, dan heeft de inspecteur aan zijn 
bewijsopdracht voldaan, en mag aan het vermoeden van 
belastingontduiking ook het bewijs worden ontleend dat 
het aan opzet van de belastingplichtige te wijten is dat te 
weinig inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen is 
geheven ter zake van rente-inkomsten die op de KB-Lux-
rekeningen zijn ontvangen. Kortom, in dat geval mag een 
boete worden opgelegd.

Bewijsvermoeden
Ten aanzien van de werking van het bewijsvermoeden 
maakt de Hoge Raad onderscheid in een aantal perioden. 
Dit onderscheid wordt overigens gemaakt omdat het 
saldo op de gestolen microfiches van 31 januari 1994 is.

1. De periode van 31 januari 1994 tot 31 december 
1994 en de periode betreffende het jaar 1995 en 
latere jaren

Indien in deze periode vaststaat:
-  dat de belanghebbende op 31 januari 1994 

rekeninghouder was van een of meer bankrekeningen 
bij de KB-Lux-bank;

-  en dat die rekening(en) een aanzienlijk positief saldo 
vertoonde(n);

-  dat die belanghebbende het saldo en de rente-
inkomsten die op die rekening(en) zijn ontvangen 
niet in de aangifte over het desbetreffende jaar heeft 
betrokken; en

-  hij de rentevrijstelling voor dat jaar reeds volledig 
had benut met de rente die in de aangifte is vermeld, 
dan wel de resterende ruimte van de rentevrijstelling 
niet toereikend is voor de rente waarvan kan worden 
aangenomen dat die is ontvangen op die KB-Lux-
rekening(en).

kan daaruit het bewijsvermoeden worden ontleend 
dat ter zake van inkomsten uit tegoeden op KB-Lux-
rekening(en) te weinig belasting is geheven. De 
belastingplichtige kan dit bewijsvermoeden ontzenuwen 
door feiten en omstandigheden te stellen en aannemelijk 
te maken waardoor redelijke twijfel ontstaat over de 
juistheid van het bewijsvermoeden. 

Richtlijnen voor beboeting  
in KB-Lux-zaken

In 1993 en 1994 hebben medewerkers van de Kredietbank Luxemburg (hierna: 
KB-Lux-bank) microfiches met rekeninggegevens gestolen. Die zijn in handen 
gekomen van de fiscus. Daarop stonden veel ‘zwarte’ rekeningen. Dit heeft geleid 
tot navorderingen. De vraag is daarbij onder andere gerezen hoe om te gaan met 
een boete. De Hoge Raad heeft daarover geoordeeld.
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2. De periode van de maand januari 1994
Volgens de Hoge Raad is het niet voor de hand liggend 
dat een belastingplichtige die op 31 januari 1994 een 
aanzienlijk saldo aanhield op een of meer bankrekeningen 
bij KB-Lux, dat vermogen in de maand januari 1994 heeft 
verkregen. Daarom is voor het volledige jaar 1994 het 
vermoeden gerechtvaardigd dat die belastingplichtige 
ook op de peildatum 1 januari 1994 over een dergelijk 
saldo beschikte. Ditzelfde geldt ten aanzien van de rente 
over dit saldo. 

3. De periode van het jaar 1993
De Hoge Raad oordeelt dat het onwaarschijnlijk is dat 
een belastingplichtige, waarvan is vast komen te staan 
dat hij op 1 januari 1994 een aanzienlijk saldo bij KB-Lux 
aanhield, in de loop van het jaar 1993 in het geheel geen 
inkomsten uit tegoeden op die rekening heeft genoten. 
Daaraan kan volgens de Hoge Raad derhalve ook het 
vermoeden worden ontleend dat de belastingplichtige 
een banktegoed met een vergelijkbare omvang heeft 
aangehouden in de loop van het jaar 1993, en dat over 
dat tegoed tevens rente is vergoed. 

4. De periode van de jaren vóór 1993
Volgens de Hoge Raad kan het bewijs dat te weinig 
belasting is geheven voor deze ‘oudere’ jaren niet worden 
ontleend aan een bewijsvermoeden, omdat dit te zeer op 
veronderstellingen zou zijn gebaseerd en daarmee in strijd 
zou komen met Europese regels. Voor deze jaren zal een 
boete slechts stand kunnen houden indien de inspecteur 
het bewijs voor het opzettelijk verzwijgen van inkomen en 
vermogen op andere wijze levert. 

Beboeting
Aan de hand van bovengenoemde richtlijnen heeft de 
Hoge Raad bepaald dat een lagere rechter ten onrechte 
door de inspecteur opgelegde boetebeschikkingen heeft 
vernietigd. In deze zaken staat het volgens de Hoge Raad 
namelijk niet vast dat de inspecteur onvoldoende bewijs 
heeft geleverd dat opzettelijk een onjuiste aangifte is 
gedaan door de belastingplichtigen. De zaken zijn door 
de Hoge Raad nu terugverwezen naar een andere rechter 
die zich hier nog eens over moet buigen. Met name moet 
worden onderzocht of de inspecteur het bewijs van het 
beboetbare feit heeft geleverd.

Belang voor de praktijk
Hoewel de casus zich afspeelde onder het tot 1 januari 
1998 geldende boeterecht, heeft de Hoge Raad in 
zijn uitspraak aangegeven dat de door hem gegeven 
richtlijnen ook gelden voor het nu geldende boeterecht. 
Voor de praktijk betekent dat in ieder geval dat de 
belastinginspecteur vrij vergaande bevoegdheden heeft 
om op basis van een begin van bewijs boetes op te 
leggen. De rechter legt de lat voor de inspecteur dus niet 
al te hoog.

M. Deumers LL.M.

mdeumers@deloitte.nl

06 13127594
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In het vorige nummer van Taxtueel hebben we in het 
kader van responsible tax aandacht besteed aan de 
initiatieven van de EU en de OESO ten aanzien van 
dit thema. Beide organisaties hebben maatregelen 
voorgesteld die zich richten tegen het ongewenst 
gebruikmaken van fiscale regelingen en verdragen 
teneinde belasting te ontwijken. De afgelopen tijd hebben 
diverse instellingen een onderzoek gedaan naar de meer 
kwantitatieve betekenis van belastingontwijking. Daaruit 
blijkt dat het nog niet zo heel eenvoudig is om een 
eenduidig beeld te krijgen. Hieronder staan de diverse 
onderzoeken samengevat.

SEO
In juni 2013 heeft SEO Economisch Onderzoek, een 
onderzoeksinstituut van de Universiteit van Amsterdam, 
een rapport (‘Uit de schaduw van het bankwezen’) 
gepubliceerd over in Nederland gevestigde financiële 
instellingen niet zijnde banken, verzekeraars en 
pensioenfondsen. SEO noemt dit ‘overige financiële 
instellingen’. Het rapport beschrijft welke activiteiten 
deze ‘overige financiële instellingen’ uitvoeren en 
maakt inzichtelijk om hoeveel geld, entiteiten en 
werkgelegenheid het gaat. Met name richt het rapport 
zich op brievenbusachtige vennootschappen. Het rapport 
is opgesteld in opdracht van Holland Financial Centre.

De totale stromen van passieve inkomsten (dividenden, 
interest en royalties) die door Nederland stromen 
bedroegen in 2010 €153 miljard (inkomend) en €125 
miljard (uitgaand). De vennootschappen die betrokken zijn 
bij deze financiële stromen dragen volgens het onderzoek 
voor ongeveer €3,4 miljard bij aan de Nederlandse 
economie door middel van belastingen, loonbetalingen 

en ingekochte diensten. Daarnaast verschaffen zij tussen 
de 8.800 en 13.000 fte aan werkgelegenheid. Deze 
financiële sector heeft daarmee dus een behoorlijk 
positieve uitwerking op de Nederlandse financiële 
economie.

Ongeveer gelijktijdig met het rapport van SEO hebben 
ook Oxfam-Novib en SOMO rapporten uitgebracht 
waarin onderzoeken zijn opgenomen ten aanzien van de 
rol van brievenbusmaatschappijen. Zij komen op diverse 
onderdelen tot substantieel andere getallen dan SEO. Een 
belangrijke oorzaak van die verschillen is gelegen in de 
uitgangspunten die de diverse instellingen hanteren. Een 
van de opvallende punten van verschil in uitkomst is dat 
SEO de belastingderving voor ontwikkelingslanden van 
fiscale structuren die via Nederland lopen, vrij laag acht 
(circa €150 miljoen per jaar), waar de andere organisaties 
tot een veelvoud daarvan komen.

CPB 
In augustus 2013 heeft het CPB een onderzoek 
gepubliceerd dat zich richt op het effect van 
belastingverdragen op de inkomende en uitgaande 
investeringen betreffende ons land. Het CPB concludeert 
dat Nederland geen belastingparadijs is, maar wel een 
doorsluisland. De belangrijkste bevindingen van het CPB 
zijn hieronder samengevat:
• De totstandkoming van een belastingverdrag leidt 

tot 20% toename van de directe buitenlandse 
investeringen (DBI).

•  De uitgaande DBI is in de periode 1984-2011 opgelopen 
van 33% van het bbp tot 123% van het bbp.

•  De toename van de inkomende DBI over diezelfde 
periode is vergelijkbaar maar iets lager.

Responsible tax:  
verdere ontwikkelingen 

Het afgelopen jaar is een brede maatschappelijke discussie ontstaan over de 
belastingverplichtingen van met name internationale ondernemingen. In een 
aantal gevallen maken zij gebruik van fiscale structuren die hun belastingdruk 
aanzienlijk beperken. De vraag is hoe daar mee moet worden omgegaan. In 
deze bijdrage komen enkele recente onderzoeken naar dit fenomeen, dat wij als 
Deloitte wel aanduiden als responsible taks, aan de orde. 
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•  De DBI-voorraden zijn vijfmaal hoger indien de DBI’s 
door bijzondere financiële instellingen in ogenschouw 
worden genomen.

•  Uitgaande DBI vinden met name plaats naar de VS, 
de VK en Luxemburg. Enkele bedragen betreffende 
uitgaande DBI zijn: Bermuda: €100 miljard, Singapore:  
€50 miljard, Hong Kong: €50 miljard, 
Kaaimaneilanden: €25 miljard.

•  Inkomende DBI komen vooral vanuit: Bermuda, de 
Kaaimaneilanden, Luxemburg, de Maagdeneilanden, 
Curaçao en de Kaaimaneilanden.

•  Ten aanzien van royaltystromen die via Nederland 
lopen, blijkt het volgende:

-  in de periode 2007-2011 heeft zich een verdubbeling 
voorgedaan;

-  de royalty’s bedragen als percentage van totale uitvoer 
van diensten in 2012, 22%;

-  de uitstroom uit Nederland geschiedt vooral naar andere 
Europese landen. Naar Ierland gaat een bedrag van €12 
miljard;

-  de instroom vanuit Midden-Amerika bedraagt €9,2 
miljard, waarvan uit Bermuda €8,8 miljard.

IBFD
Eveneens in augustus 2013 heeft het IBFD (International 
Bureau of Fiscal Documentation in Amsterdam) in 
opdracht van de ministeries van Buitenlandse Zaken 
en van Financiën een onderzoek gedaan naar de 
door Nederland gesloten verdragen met een vijftal 
ontwikkelingslanden en die vergeleken met de 
door die landen met andere ontwikkelde landen 
gesloten verdragen. De vijf landen zijn Bangladesh, 
Filippijnen, Ghana, Oeganda, Zambia. Het doel van het 
onderzoek was te inventariseren wat het verlies aan 
belastingopbrengsten is voor die landen door het sluiten 
van een verdrag met Nederland, waardoor bedrijven 
gemakkelijker gebruik kunnen maken van de fiscale 
voordelen van het Nederlandse regime. De conclusies 
luiden als volgt:
• In de verdragen van die landen met Nederland zijn in 

het algemeen geen lagere bronheffingspercentages 
opgenomen dan in door die ontwikkelingslanden met 
ander landen gesloten verdragen.

• De positie ten opzichte van Mauritius en China is voor 
de desbetreffende landen veelal gunstiger dan die ten 
opzichte van Nederland.

• Doorgaans zijn in de beoordeelde verdragen geen 

antimisbruikbepalingen opgenomen.
• Hulp aan ontwikkelingslanden bij het onderhandelen 

en sluiten van verdragen is wenselijk.
• Er zijn veel investeringen in ontwikkelingslanden door 

bijzondere financiële instellingen.
• Nederland past in verdragen met ontwikkelingslanden 

veelal een ruim begrip vaste inrichting toe, hetgeen 
gunstig is voor ontwikkelingslanden.

• De betekenis van de bijzondere financiële instellingen 
verschilt sterk per ontwikkelingsland.

• De totstandkoming van het verdrag tussen Nederland 
en Ghana heeft een omvangrijke stroom van BDI 
naar Ghana door bijzondere financiële instellingen 
opgeleverd (stijging van €22 miljoen naar €2,2 
miljard).

Deloitte
Dit najaar is ook door Deloitte een internationaal 
onderzoek gedaan naar de aantrekkelijkheid van landen 
waar het hun fiscale stelsel betreft. Het onderzoek 
is wereldwijd uitgevoerd onder een groot aantal tax 
directors. De belangrijkste bevindingen zijn samengevat 
als volgt:
• Voor ondernemingen zijn vooral twee factoren van 

belang bij de beoordeling van het fiscale stelsel; te 
weten een stabiele wetgeving en een zo eenvoudig 
mogelijke regelgeving. Lage belastingtarieven staan 
zeker niet bovenaan.

• De meest aantrekkelijke landen zijn vanuit 
fiscaalperspectief: Nederland, Luxemburg, Zwitserland 
en België.

• De meest onaantrekkelijke landen zijn Rusland, Italië 
en Griekenland.

• In de meeste landen vinden door de fiscus regelmatig 
boekenonderzoeken plaats. Dat is echter niet het geval 
in Nederland.

Dat laatste punt is uiteraard geen goed teken. Het is wel 
zeer herkenbaar. Nederland is op dit moment wel bezig 
dit te verbeteren.

Actie Nederland
Op 30 augustus 2013 hebben de minister van 
Buitenlandse zaken en de staatssecretaris van Financiën 
een brief aan de Tweede Kamer gezonden met daarin de 
reactie van het kabinet op de ontwikkelingen ten aanzien 
van responsible tax. In de bij die brief opgenomen nota is 
aangegeven welke maatregelen het kabinet voornemens 
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is te nemen. Uitganspunt van het kabinet is dat Nederland 
een aantrekkelijk fiscaal klimaat moet behouden voor 
investeringen. Bovendien wordt een internationale 
gecoördineerde aanpak nagestreefd van het tegengaan 
van het ontwijken van belastingen. Nederland moet dus 
niet zelfstandig allerlei maatregelen tegen het ontwijken 
van belastingen nemen, omdat dit wereldwijd niet tot 
een oplossing van ongewenste belastingontwijking leidt 
maar alleen tot een verschuiving naar een ander land. 
Niettemin moet het kabinet wel enige actie ondernemen, 
omdat met name de Tweede Kamer dat heeft geëist. Het 
gaat in hoofdzaak om de volgende maatregelen waarvan 
sommige nog verder moeten uitkristalliseren: 

• 23 ontwikkelingslanden waarmee Nederland een 
verdrag heeft, worden benaderd om die verdragen 
eventueel te heronderhandelen en tevens te bezien 
of daarin een antimisbruikbepaling moet worden 
opgenomen. Wat betreft dit laatste aspect zullen ook 
andere ontwikkelingslanden worden benaderd.

• Versterking van de actieve ondersteuning van 
ontwikkelingslanden op fiscaal terrein.

• Aanscherping van de regels met betrekking tot 
de rulingpraktijk. Deze aanscherping komt op het 
volgende neer:

-  de voorwaarden ten aanzien van dienstverlenings-
lichamen die te maken hebben met rente- en 
royaltystromen gelden ook voor buitenlandse lichamen 
die niet uitdrukkelijk om een ruling vragen;

-  indien een dergelijk lichaam in het verdragsland een 
beroep doet op vermindering van dubbele belasting, 
dient te worden aangegeven dat men voldoet aan 
de Nederlandse voorwaarden. Nederland zal de 
verdragslanden actief informeren indien een lichaam niet 
aan de voorwaarden voldoet.

• Nederland gaat verdragslanden informeren over 
lichamen waarmee zij Advanced Pricing Agreements 
(APA’s) sluit waarbij het concern niet voldoet aan 
minimale substancevereisten in Nederland.

•  Houdstervennootschappen kunnen alleen rulings 
krijgen als zij voldoende substance hebben in 
Nederland. De criteria daartoe stemmen overeen 
met die welke momenteel gelden voor in Nederland 
gevestigde dienstverleningslichamen.

Tot slot
Het is duidelijk dat er zeer veel ontwikkelingen gaande 
zijn ten aanzien van responsible tax. De komende jaren 
worden wereldwijd diverse maatregelen getroffen die 
erop zijn gericht ongewenste vormen van het ontwijken 
van belastingen tegen te gaan. Complicaties zijn daarbij 
de economische belangen van landen en de vaststelling 
van hetgeen precies moet worden verstaan onder 
ongewenste belastingontwijking. Daarnaast is van groot 
belang hoe de met name door de EU en de OESO te 
nemen maatregelen eruit gaan zien en hoe landen daarop 
reageren. Het is daarmee duidelijk dat deze problematiek 
in de komende nummers van Taxtueel de aandacht blijft 
opeisen.

Prof. dr. P. Kavelaars

088 288 0954

pkavelaars@deloitte.nl
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De heffing van dividendbelasting ligt (nog steeds) 
zwaar onder Europees vuur. Geen kans blijft onbenut 
om het standpunt in te nemen dat een van de 
bepalingen uit de wet een inbreuk op EU-recht vormt 
of anderszins vanuit internationaal fiscaal perspectief 
onhoudbaar zou zijn. 

Dividendbelasting
Wanneer een in Nederland gevestigde vennootschap 
dividend uitkeert aan haar aandeelhouders is over 
de dividenduitkering in beginsel dividendbelasting 
verschuldigd. Door inhouding van deze bronheffing is 
Nederland al op het moment van de dividenduitkering 
verzekerd van belastinginkomsten en hoeft niet te worden 
gewacht tot de dividendontvanger aan het einde van het 
fiscale jaar belastingaangifte doet. De dividendbelasting 
is een voorheffing op de verschuldigde inkomsten- of 
vennootschapsbelasting van de dividendontvanger.

De inhouding van dividendbelasting wordt steeds 
geneutraliseerd. Dit betekent dat in binnenlandse 
verhoudingen doorgaans effectief geen dividendbelasting 
wordt ingehouden als het dividend wordt uitgekeerd 
aan een moedervennootschap. Hiervoor hanteert 
Nederland verschillende methodes, te weten 
een inhoudingsvrijstelling of een teruggaaf van 
dividendbelasting. In grensoverschrijdende verhoudingen 
gelden doorgaans andere of striktere voorwaarden voor 
neutralisatie van de Nederlandse bronbelasting. Dit 
verschil in behandeling vormt mogelijk een inbreuk op 
EU-recht. Diverse zaken zijn daartoe inmiddels aanhangig 
gemaakt bij de rechter. Daarover hierna meer. 

Inhoudingsvrijstelling
Bij de inhoudingsvrijstelling richtte zich de discussie 
voorheen vooral op de voorwaarden waaronder 
vrijstelling van dividendbelasting kon worden 
verkregen. Deze vrijstelling werd weliswaar toegekend 
voor dividenduitkeringen in binnenlandse en 
grensoverschrijdende situaties, maar de voorwaarden 
waaronder verschilden. Met name het feit dat de 
inhoudingsvrijstelling in binnenlandse verhoudingen al 
van toepassing was wanneer de moedermaatschappij 
een belang van ten minste 5% houdt in de 
dochtervennootschap en het vereiste belang in EU/
EER-verhoudingen hoger was (10%) vormde een 
ongerechtvaardigde inbreuk op EU-recht. Nederland 
diende de inhoudingsvrijstelling dan ook onder dezelfde 

voorwaarden toe te kennen in grensoverschrijdende 
verhoudingen als deze golden voor binnenlandse 
dividenduitkeringen. Hoewel het percentage van 10% in 
EU/EER-verhoudingen zijn oorsprong vindt in de Europese 
Moeder-dochterrichtlijn mocht Nederland zich niet 
achter dit argument verschuilen wanneer in binnenlandse 
verhoudingen een lager deelnemingspercentage vereist 
was. In principe is er op dit vlak dus geen strijdigheid 
meer met het EU-recht.

Teruggaaf van dividendbelasting
Ook de teruggaafregeling is EU-rechtelijk onder vuur 
genomen. Wanneer een dividend wordt uitgekeerd 
door een binnenlandse vennootschap aan een in 
Nederland gevestigde vennootschap dat niet aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen is, dan wordt 
in eerste instantie dividendbelasting ingehouden. 
Deze dividendbelasting kan vervolgens echter worden 
teruggevraagd door de vennootschap die het dividend 
ontvangt. Inmiddels is die mogelijkheid ook opengesteld 
voor niet in Nederland gevestigde vennootschappen, 
mits die aan twee voorwaarden voldoen: De 
vennootschap mag in diens vestigingsstaat niet aan de 
vennootschapsbelasting zijn onderworpen als – ware de 
vennootschap in Nederland gevestigd – deze hier ook niet 
zou zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. 
Hiermee is de grootste ‘EU-kou’ uit de lucht, maar op 
bepaalde vlakken lijkt ook de teruggaafregeling nog 
inbreuken op het EU-recht op te leveren. Men kan zich 
namelijk afvragen of Nederland niet eerder naar de fiscale 
vergelijkbaarheid moet kijken dan naar de materiële 
vergelijkbaarheid. De kwestie ligt momenteel voor bij de 
Hoge Raad. De mogelijkheid bestaat dat de Hoge Raad 
zich hiervoor richt tot het Hof van Justitie.

Er liggen nog diverse andere zaken bij de rechter waarbij 
mogelijk sprake is van strijdigheid met het EU-recht. 
Die zijn vrij complex en laten we hier achterwege. 
Het is vrijwel ondenkbaar dat deze zaken geruisloos 
zullen passeren. We houden u op de hoogte. Duidelijk 
is in elk geval wel dat het onder alle omstandigheden 
verstandig blijft om te bezien of binnenlandse en 
grensoverschrijdende situaties gelijk worden behandeld. 
Zo niet dan is een toetsing aan het EU-recht noodzakelijk.

J.J.A.M. Korving LL.M. 

088 288 1911

jkorving@deloitte.nl. 

Dividendbelasting ligt  
nog steeds onder vuur!
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Indien een bedrijfsmiddel met winst 
wordt verkocht, dient belasting betaald te 
worden over deze boekwinst. Indien de 
belastingplichtige echter het voornemen 
heeft om tot herinvestering over te gaan, kan 
in beginsel de behaalde boekwinst buiten 
het fiscale resultaat blijven door in het jaar 
van vervreemding voor het bedrag van de 
boekwinst een herinvesteringsreserve te 
vormen. Bij aankoop van een vervangend 
bedrijfsmiddel valt de herinvesteringsreserve 
vervolgens vrij, doordat een bedrag gelijk aan 
de herinvesteringsreserve wordt afgeboekt 
op de aanschafprijs van het vervangende 
bedrijfsmiddel. De herinvesteringsreserve 
blijft in de overige gevallen bestaan 
indien en zolang de belastingplichtige een 
herinvesteringsvoornemen heeft, hetgeen 
van jaar tot jaar getoetst dient te worden. De 
herinvesteringsreserve wordt echter uiterlijk in 
het derde jaar na het jaar waarin de reserve is 
ontstaan in de winst opgenomen.

De casus
In de onderhavige zaak was sprake van een 
belanghebbende, een niet in een fiscale 
eenheid voor de vennootschapsbelasting 
gevoegde groepsvennootschap, die deel 
uitmaakte van een groep vennootschappen 
die zich bezighoudt met het ontwikkelen 
van en beleggen in vastgoed. In 1999 heeft 
belanghebbende een herinvesteringsreserve 
gevormd. Vaststaat dat ten aanzien 
van deze herinvesteringsreserve geen 
herinvestering heeft plaatsgevonden vóór 
of op 31 december 2003 (destijds gold nog 
een herinvesteringstermijn van vier jaar). 
De inspecteur is daarom van mening dat de 
herinvesteringsreserve in de belastbare winst 
van het oudst openstaande jaar (2005) dient 
te worden opgenomen. Belanghebbende is 
het daar niet mee eens en stelt dat aan de 
aanschaf van het vervangende bedrijfsmiddel 
een begin van uitvoering is gegeven, maar 
door bijzondere omstandigheden is vertraagd. 
In 2007 heeft zij een vervangende investering 
gepleegd. Volgens belanghebbende is begin 

van uitvoering aan de herinvestering gegeven 
doordat onder andere de bestuurder van 
de groep, waarvan belanghebbende deel 
uitmaakt, in 2002 een bod op enkele panden 
heeft uitgebracht. Volgens Rechtbank Haarlem 
is dit bod daarmee niet door belanghebbende 
gedaan en had het bod ook geen betrekking 
op de panden die zij uiteindelijk heeft gekocht. 
De rechtbank is het met de inspecteur eens dat 
de herinvesteringsreserve moet vrijvallen. 

In geschil was of het herinvesteringsvoornemen 
van, en het begin van uitvoering geven aan de 
herinvestering door de groep voldoende is voor 
het in standhouden en aanwenden van een 
herinvesteringsreserve bij belanghebbende. 

Rechtbank Arnhem heeft eerder in 
een andere zaak geoordeeld dat een 
herinvesteringsvoornemen op groepsniveau 
moet worden beoordeeld. Wanneer de lijn 
van de rechtbank wordt doorgetrokken, 
zou bovenstaande vraag derhalve positief 
beantwoord moeten worden. In de 

Investeringsvoornemen 
en vrijval herinvesteringsreserve

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een zaak waarmee meer duidelijkheid is gekomen over 
de voorwaarden voor het vormen van een herinvesteringsreserve. Meer specifiek ging het om het 
herinvesteringsvoornemen bij groepsmaatschappijen. 
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onderhavige uitspraak wordt echter de 
uitspraak van Rechtbank Arnhem door Hof 
Amsterdam en de Hoge Raad aangescherpt.

Hof en Hoge Raad
Hof Amsterdam heeft in de onderhavige 
casus overwogen dat de omstandigheid dat 
belanghebbende behoort tot een groep 
van vennootschappen die zich bezighoudt 
met de aan- en verkoop en de ontwikkeling 
en exploitatie van onroerende zaken, van 
belang kan zijn bij de beoordeling of sprake 
is van een herinvesteringsvoornemen. 
Echter, wanneer binnen deze groep 
een herinvesteringsvoornemen bestaat, 
betekent dit niet dat dit voornemen tevens 
of uitsluitend aan belanghebbende moet 
worden toegerekend. Daartoe zijn volgens 
het hof bijkomende omstandigheden vereist, 
zoals omstandigheden waaruit kan worden 
afgeleid dat niet op enig moment een andere 
groepsvennootschap dan de belanghebbende 
de vervangende investering zou kunnen (gaan) 

doen. Deze bijzondere omstandigheden zijn in 
deze zaak volgens het hof niet aanwezig. De 
onderhandelingen ter zake van de beoogde 
aankoop zijn in casu namelijk gevoerd door 
een andere vennootschap in de groep en 
voorts waren voorlopige koopcontracten niet 
ondertekend door belanghebbende, maar 
door een andere vennootschap binnen de 
groep. Belanghebbende heeft volgens het 
hof dan ook niet aannemelijk gemaakt dat zij 
zelf, van jaar tot jaar, het voor het handhaven 
van de herinvesteringsreserve vereiste 
herinvesteringsvoornemen had.
De Hoge Raad sluit zich hierbij aan.

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande kan de 
omstandigheid dat een belastingplichtige tot 
een groep behoort zeker relevant zijn voor 
het vormen c.q. in stand houden van een 
herinvesteringsreserve. Dat betekent echter 
niet dat een herinvesteringsvoornemen 
binnen de groep en het (begin van) 

uitvoering geven aan de herinvestering 
door de groep zonder meer aan de 
belastingplichtige kan worden toegerekend. 
Het mag namelijk niet zo zijn dat op enig 
moment een andere groepsvennootschap 
die investering voor zijn rekening neemt. 
Wanneer een belastingplichtige een 
herinvesteringsreserve wenst te vormen en/
of in stand te houden, dient derhalve duidelijk 
te zijn dat andere groepsvennootschappen 
namens de belastingplichtige handelen, 
waarbij aannemelijk is dat bij realisatie van 
het herinvesteringsvoornemen door de 
belastingplichtige zal worden verwezenlijkt.

Mr. M. van Gelder 

088 288 7546

mvangelder@deloitte.nl 

Mr. K. Arendsman
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karendsman@deloitte.nl 
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Achtergrond
Met de tijdelijke willekeurige afschrijving werd getracht 
de gevolgen van de crisis te bezweren. De invoering was 
dan ook een directe reactie op de stevige daling van 
het aantal bedrijfsinvesteringen in de eerste helft van 
2013. Met de maatregel wordt beoogd de liquiditeits- en 
financieringspositie van bedrijven te verbeteren, waardoor 
het aantrekkelijker had moeten zijn om uitbreidings- of 
vervangingsinvesteringen nog in 2013 te doen. De 
regeling kan benut worden door zowel ondernemers voor 
de inkomstenbelasting als belastingplichtigen voor de 
vennootschapsbelasting.

Hoofdlijnen
De maatregel geldt voor investeringen in aangewezen 
bedrijfsmiddelen, waarvoor de belastingplichtige 
aanschafverplichtingen is aangegaan of 
voortbrengingskosten heeft gemaakt in de periode 
1 juli 2013 tot en met 31 december 2013. Over deze 
investeringen kan – rekening houdend met de restwaarde 
– over het belastingjaar 2013 direct eenmalig tot 
maximaal 50% worden afgeschreven. Door deze extra 
afschrijvingslast wordt de fiscale winst gedrukt, waardoor 
er per saldo minder belasting betaald hoeft te worden. Bij 
een fiscaal verlies over 2013 heeft willekeurig afschrijven 
alleen voordeel als dit hogere verlies verrekend kan 
worden met winst uit 2012.
Alhoewel deze regeling eenvoudig oogt, zijn er toch 
diverse knel- en aandachtspunten te onderkennen.

Kwalificerende bedrijfsmiddelen
Er kan onder andere niet willekeurig afgeschreven 
worden op: gebouwen, woonschepen, personenauto’s, 
immateriële activa, zoals goodwill en octrooien, en 
bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk ter beschikking 
worden gesteld aan derden, tenzij sprake is van 
kortdurende verhuur aan opeenvolgende huurders. Voor 
personenauto’s gelden echter twee uitzonderingen, 
namelijk voor zeer zuinige personenauto’s en voor taxi’s.
In de literatuur wordt het standpunt ingenomen dat 
huurdersinvesteringen in vastgoed niet als ‘gebouw’ 
kwalificeren en daardoor in aanmerking komen voor de 
willekeurige afschrijving. Uit de praktijk blijkt echter dat 
de belastingdienst hier niet in mee gaat.

Bestemmingswijziging
De wetgever heeft als beperkende voorwaarde 
opgenomen dat het bedrijfsmiddel, waarop willekeurig 
is afgeschreven, tot 1 januari 2016 niet van bestemming 
mag wijzigen. In andere woorden, het bedrijfsmiddel moet 
tot 1 januari 2016 blijven voldoen aan de voorwaarden 
voor willekeurige afschrijving. Een bestemmingswijziging 
doet zich bijvoorbeeld voor als de belastingplichtige zijn 
taxi als gewone personenauto gaat gebruiken, of van 
kortstondige verhuur van het bedrijfsmiddel overschakelt 
naar langdurige verhuur. In dergelijke gevallen wordt 
de willekeurige afschrijving ongedaan gemaakt door 
verhoging van de boekwaarde naar het niveau dat het zou 
hebben gehad bij normale afschrijving.

Betalingscriterium
Er geldt ook een betalingscriterium. Het betalingscriterium 
bewerkstelligt dat ten hoogste het bedrag dat in 2013 is 
betaald, willekeurig mag worden afgeschreven. 

Aandachtspunten  
willekeurige 
afschrijving 2013

In juni heeft staatssecretaris Weekers bekend gemaakt dat willekeurig afschrijven 
op investeringen, gedaan in de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december 
2013, wederom mogelijk is. Dit is de vierde keer sinds 2009 dat deze anti-
crisismaatregel van stal wordt gehaald.
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Dit kan aanzienlijk afwijken van het totaalbedrag 
van de uiteindelijke investeringsverplichting, vooral 
bij langlopende investeringsprojecten. Als het 
betalingscriterium ertoe leidt dat het willekeurige 
afschrijvingspotentieel in 2013 beperkt wordt, dan 
mag het verschil niet alsnog in 2014 of latere jaren 
worden ingehaald. Dit is één van de versoberingen ten 
opzichte van de willekeurige afschrijving zoals deze gold 
in de periode 2009-2011. Het betalingscriterium geldt 
daarentegen niet als het bedrijfsmiddel in 2013 reeds in 
gebruik is genomen.

Samenloop met reguliere afschrijving
Er bestaat onduidelijkheid over hoe de willekeurige 
afschrijving zich verhoudt tot de reguliere afschrijving. Dat er 
in het jaar van investeren naast de willekeurige afschrijving 
ook een gewone afschrijving in aanmerking genomen mag 
worden, komt duidelijk naar voren in de toelichting van het 
ministerie. Dit staat dus niet ter discussie.

Wat wel ter discussie staat, is de hoogte van de gewone 
afschrijving. Dit aspect komt namelijk niet naar voren in 
de toelichting. De belastingdienst heeft – zoals blijkt uit 
voorbeelden op hun website – het standpunt ingenomen 
dat het niet willekeurig af te schrijven gedeelte verdeeld 
dient te worden over de economische levensduur van het 
bedrijfsmiddel. Dit leidt na 2013 tot een lagere jaarlijkse 
afschrijving. Het is zeer de vraag hoe dit standpunt van 
de belastingdienst zich verhoudt tot het jaarwinstbegrip, 
aangezien hierdoor een discrepantie ontstaat met de 
daad werkelijke jaarlijkse waardedaling in de jaren vanaf 
2014.

Hieronder volgt een cijfervoorbeeld ter verduidelijking.
Investeringsdatum 1 juli 2013
Ingebruikname   1 juli 2013
Investeringsbedrag €220
Restwaarde   €20
Afschrijvingstermijn 5 jaar

Jaartal Afschrijvingen 
volgens 

belastingdienst2

Afschrijvingen 
volgens 

jaarwinstbegrip3

2013 €1001

€10
€1001

€20

2014 €20 €40

2015 €20 €40

2016 €20 €0

2017 €20 €0

2018 €10 €0

2019 €0 €0

1. De willekeurige afschrijving in 2013 is maximaal 50% 
van €200, aldus €100.

2. De jaarlijkse afschrijving wordt volgens de 
belastingdienst berekend na vermindering van de 
grondslag met de willekeurige afschrijving. Dit leidt tot 
een reguliere afschrijving van €20 per jaar. Voor 2013 
naar tijdsgelang van een half jaar, vandaar €10.

3. Op grond van het jaarwinstbegrip kan de stelling 
ingenomen worden dat de jaarlijkse waardedaling 
terug moet komen in de afschrijvingslast. Deze 
waardedaling is €40 per jaar, namelijk €200 verdeeld 
over de afschrijvingstermijn van vijf jaar. Voor 2013 
naar tijdsgelang van een half jaar, vandaar €20.

Tot slot
Concluderend kan gesteld worden dat willekeurig 
afschrijven een goede faciliteit is om investeringen te 
stimuleren, indien er sprake is van fiscale winst. Om 
te voorkomen dat de willekeurige afschrijving wordt 
teruggenomen, dient de belastingplichtige ervoor te 
zorgen dat het bedrijfsmiddel (i) voor 1 januari 2016 in 
gebruik wordt genomen en (ii) dat het bedrijfsmiddel 
tot diezelfde datum niet van bestemming wijzigt. Als het 
bedrijfsmiddel niet in 2013 in gebruik is genomen, kan 
de willekeurige afschrijving niet verder benut worden 
dan tot het in 2013 betaalde bedrag op de investering. 
De verhouding tussen willekeurig en regulier afschrijven 
is vooralsnog onduidelijk. Wij pleiten dan ook voor meer 
duidelijkheid van de staatssecretaris op dit gebied.

Mr. N. Crama

088 288 5403

ncrama@deloitte.nl
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Belanghebbende X heeft de Belgische nationaliteit en 
woont in België. In 2000 richt X twee vennootschappen 
op, te weten A BVBA en Z BV. A BVBA is gevestigd in 
België en Z BV is gevestigd in Nederland. Z BV exploiteert 
een dierenartsenpraktijk in Nederland. In 2004 verkoopt X 
zijn aandelen Z BV om zakelijke redenen aan A BVBA voor 
een bedrag van €1 mln. De koopprijs wordt deels voldaan 
in aandelen A BVBA; het restant wordt schuldig gebleven.

In 2006 verhuist X naar Nederland. De belastingdienst 
stelt de waarde van de aandelen A BVBA ten tijde van 
de immigratie vast op €124.300. De belastingdienst 
gaat hierbij uit van een wettelijke bepaling op grond 
waarvan de waarde van de aandelen niet hoeft te 
worden vastgesteld op de waarde in het economische 
verkeer ten tijde van de immigratie in 2006, maar op de 
lagere waarde ten tijde van de verkoop van de aandelen 
in 2004. Deze lagere waarde duiden we wel aan als 
een step down. Het belang is uiteraard gelegen in het 
in de toekomst te belasten voordeel als de aandelen 
ooit worden vervreemd. Is dan de verkrijgingsprijs de 
step downwaarde of de waarde in het economische 
verkeer van €1 mln. De hoofdregel volgens de wet is 
laatstgenoemde waarde: waardestijging gedurende de 
buitenlandse periode hoort namelijk niet in Nederland te 
worden belast. Maar er zijn uitzonderingen. En daarop 
beriep de inspecteur zich. 

Het geschil spitst zich dus toe op de vraag of de 
belastingdienst terecht de step down bepaling heeft 
toegepast bij de bepaling van de waarde van de aandelen 
A BVBA bij immigratie van X naar Nederland.

Wettelijke regeling
Een natuurlijk persoon is binnenlands belastingplichtig 
indien hij in Nederland woonachtig is. Een natuurlijk 
persoon is buitenlandsbelastingplichtig, indien hij niet 
in Nederland woonachtig is, maar wel Nederlands 
inkomen geniet. Een binnenlands belastingplichtige 
is in beginsel belastingplichtig in box II over alle 
aanmerkelijke belangen, zowel de binnenlandse als de 
buitenlandse aanmerkelijke belangen; het gaat dan om 
aandelenbelangen van ten minste 5%. Een buitenlands 
belastingplichtige is in beginsel alleen belastingplichtig 
in Nederland voor een aanmerkelijk belang in een in 
Nederland gevestigde vennootschap. 
In box II worden voordelen uit aanmerkelijk belang 
in beginsel belast met 25% inkomstenbelasting. 
Deze voordelen kunnen reguliere voordelen zijn 
(bijvoorbeeld dividend) of vervreemdingsvoordelen. Bij 
vervreemdingsvoordelen geldt dat inkomstenbelasting 
wordt geheven over het verschil tussen de 
vervreemdingsopbrengst en de verkrijgingsprijs van het 
aanmerkelijk belang.

X wordt door zijn immigratie naar Nederland binnenlands 
belastingplichtig voor zijn aanmerkelijk belang in A BVBA. 
Als gevolg van het ontstaan / de uitbreiding van deze 
belastingplicht, dient een verkrijgingsprijs te worden 
bepaald voor de aandelen A BVBA. Deze verkrijgingsprijs 
is onder andere van belang voor de bepaling van een 
eventueel toekomstig vervreemdingsvoordeel.

Als hoofdregel geldt dat de fictieve verkrijgingsprijs in 
geval van immigratie wordt gesteld op de waarde in het 
economisch verkeer van de aandelen A BVBA. Indien 
(i) de belastingplichtige voorafgaand aan de immigratie 
al eens in Nederland woonachtig is geweest of (ii) als 
hij een belang houdt in een in Nederland gevestigde 
vennootschap op het moment van immigratie, wordt 

Step down, immigratie en box 2

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat toepassing van een ‘step down’ bij 
immigratie van een aanmerkelijkbelanghouder niet mogelijk is, ofwel: de 
verkrijgingsprijs van de aandelen wordt niet verlaagd. 



27Taxtueel nr 4 • 2013

van deze hoofdregel afgeweken. In een dergelijk geval 
zijn nadere regels opgenomen, op basis waarvan de 
belastingdienst een lagere verkrijgingsprijs kan vaststellen 
voor het betreffende aandelenbelang; dit is dus de 
zogenoemde step down bepaling.

Uitspraak
Toepassing van de Nederlandse step down bepalingen 
zou er volgens de rechtbank toe leiden dat Nederland 
zijn effectieve heffingsrecht uitbreidt naar de periode 
voorafgaand aan de immigratie. Immers, door een afslag 
toe te passen op de waarde in het economische verkeer 
ten tijde van de immigratie, krijgt Nederland effectief 
ook heffingsrecht over de waardeontwikkeling van de 
aandelen voorafgaand aan de emigratie. De rechtbank 
is van mening dat een dergelijke uitbreiding van het 
Nederlandse heffingsrecht in strijd is met EU recht. Aldus 
kunnen de step down bepalingen niet worden toegepast 
en moet de fictieve verkrijgingsprijs van de aandelen A 
BVBA ten tijde van de immigratie worden vastgesteld op 
de waarde in het economische verkeer.
De Hoge Raad komt langs een andere weg tot dezelfde 
conclusie. Hij stelt vast dat de aandelen A BVBA in 
beginsel moeten worden gewaardeerd op de waarde in 
het economische verkeer ten tijde van immigratie. Hierop 
kan slechts een uitzondering worden gemaakt, indien 
(i) de belastingplichtige voorafgaand aan de immigratie 
al eens in Nederland woonachtig is geweest of (ii) als 
hij een belang houdt in een in Nederland gevestigde 
vennootschap op het moment van immigratie. Aangezien 
niet is gebleken dat aan deze voorwaarden is voldaan, 
geldt de hoofdregel. 

Praktische relevantie
De Nederlandse step down bepalingen bij immigratie 
verruimen het heffingsrecht van Nederland naar 
een periode waarin zij (al dan niet op grond van 
belastingverdragen) oorspronkelijk geen effectief 
heffingsrecht had. Dergelijke wetgeving staat op 
gespannen voet met het EU-recht. 

Hoewel de rechtbank heeft geoordeeld dat de step down 
bepalingen in casu in strijd zijn met het EU-recht, is de 
Hoge Raad hier in zijn uitspraak niet nader op ingegaan, 
waardoor de exacte status van deze wetgeving in dat 
opzicht onduidelijk blijft.
Aangezien toepassing van de fiscale regels rondom 
immigratie zeer complex zijn, is het aan te bevelen om 
in voorkomende gevallen hulp van een fiscaal specialist 
in te schakelen. Hierbij kan ook de (al dan niet terechte) 
toepassing van de step down bepalingen aan de orde 
komen.

Mr. R.J.M. Frins

088 288 5757

rfrins@deloitte.nl



28

Wanneer iemand als bestuurder grensoverschrijdend 
werkzaam is, is het de vraag welk land over het salaris 
belasting mag heffen. Voor gewone werknemers is de 
algemene regel dat de werkstaat mag heffen. Voor 
bestuurders van grote concerns ligt dat veelal lastiger 
omdat zij vaak in veel landen hun werk verrichten. In 
belastingverdragen is ten aanzien van bestuurders de 
algemene regel opgenomen dat hun salaris wordt belast 
in het land waar de vennootschap is gevestigd. Het maakt 
dus niet uit waar de werkzaamheden feitelijk worden 
verricht. In sommige verdragen, zoals het verdrag met 
de Verenigde Staten, wordt hierop wel een uitzondering 
gemaakt. In dit verdrag is bepaald dat, indien de diensten 
in de woonstaat worden verricht, de heffingsbevoegdheid 
over de inkomsten aan de woonstaat wordt toegewezen.

De bestuurder blijft voorts in zijn woonland belast 
voor zijn wereldinkomen. Indien (een deel van) zijn 
bestuurdersbeloning belast is in een ander land omdat 
daar de vennootschap is gevestigd, dient op grond van 
het belastingverdrag tussen beide landen het woonland 
een voorkoming voor dubbele belasting te geven. Welke 
methode dat is kan van belang zijn indien sprake is van 
een salarysplit, ofwel de situatie dat de werkzaamheden 
in twee landen worden verricht en elk land over een deel 
van de inkomsten mag heffen. Het voordeel zit er dan 
vooral in dat ten gevolge van een progressief tarief de 
totale belastingdruk lager kan worden doordat in elk van 
de landen een deel van het salaris wordt belast. 

Voorkomingsmethoden
Er zijn twee methodes om de voorkoming van dubbele 
belasting te berekenen: de verrekeningsmethode en de 
vrijstellingsmethode met progressievoorbehoud. Met de 
verrekeningsmethode wordt in feite de in het buitenland 
betaalde belasting in mindering gebracht op de in 
het woonland over het wereldinkomen verschuldigde 
belasting. Indien bijvoorbeeld over een beloning van  
€100 000 in het woonland Nederland €52.000 belasting 
verschuldigd is en het derde land €32.000, dan geeft 
Nederland een voorkoming van dubbele belasting 
ter hoogte van €32.000 en wordt dus in Nederland 
effectief €20.000 betaald. Per saldo is er in de twee 
landen nog steeds €52.000 verschuldigd en levert dit 
vanuit Nederland bezien geen voordeel op voor de 
belastingplichtige.

Bestuurdersbeloning  
en dubbele belasting

Onlangs oordeelde de Hoge Raad over de berekening ter voorkoming van 
dubbele belasting ten aanzien van een aan de Verenigde Staten toe te rekenen deel 
van de bestuurdersbeloning. De vraag was of daarop de vrijstellings-, dan wel de 
verrekeningsmethode van toepassing is. 
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Voor bestuurders geldt als hoofdregel dat de 
verrekeningsmethode moet worden toegepast. Op grond 
van een besluit van de staatssecretaris is het niettemin 
toegestaan om de vrijstellingsmethode toe te passen als: 
de beloning in het andere land in de belastingheffing is 
betrokken; en geen sprake is van een bijzonder regime.
In de casus van de Hoge Raad ging het om de toepassing 
van deze goedkeuring.

De casus
Belanghebbende was met ingang van 1 februari 2004 
werkzaam als CEO bij X BV. Hij is tevens vanaf 31 
december 2003 statutair bestuurder van de Amerikaanse 
werkmaatschappij van X BV. De CEO besteedt 15% van 
zijn tijd ten behoeve van de Amerikaanse activiteiten van 
X BV. Het salaris wordt zoveel mogelijk verdeeld volgens 
de salarysplitmethode, ook ten aanzien van Duitsland 
(40%) en Luxemburg (10%) is sprake van een salary split. 
Hij heeft tevens een aandelenbelang in X BV dat op enig 
moment wordt uitgebreid doordat hij van zijn werkgever 
aandelen kan bijkopen tegen een gunstige prijs. Dit levert 
hem een voordeel op van €1.118.000. Van dit bedrag is 
op grond van de salary-split 15% toe te rekenen aan de 
werkzaamheden in de Verenigde Staten. In de Verenigde 
Staten heeft hij daarover geen belasting betaald.
De CEO wordt als inwoner uiteraard in Nederland 
voor zijn wereldinkomen in de belastingheffing 
betrokken en krijgt voorkoming van dubbele belasting 
voor onder andere zijn Amerikaanse inkomen. De 
vraag is welke methode mag worden toegepast. 
De verrekeningsmethode zal belanghebbende geen 
voordeel opleveren en dus claimde belanghebbende 
de vrijstellingsmethode. Om het besluit toe te mogen 

passen, en dus de voordeligere vrijstellingsmethode, 
moet de beloning onder andere in de Verenigde Staten 
in de heffing zijn betrokken. Daar was hier geen sprake 
van en om deze reden oordeelde de Hoge Raad dat 
de verrekeningsmethode moet worden toegepast. Per 
saldo betaalde belanghebbende dus volledig belasting 
in Nederland over dit voordeel. Het is dus in dit geval 
duidelijk dat belanghebbende in de Verenigde Staten 
beter wel enige belasting zou zijn verschuldigd. Al zou 
dat maar weinig zijn, dan had dat ertoe geleid dat hij de 
vrijstellingsmethode had kunnen toepassen. Dat had hem 
in Nederland veel belasting gescheeld. 

Afdronk
Salary-splits brengen veelal een belastingvoordeel met 
zich. Dit voordeel kan door de berekeningsmethode voor 
bestuurders volledig teniet worden gedaan. Naast deze 
hobbel, zijn er nog diverse andere aandachtspunten 
voor het slagen van een salary-split. Denk hierbij 
aan de vastlegging in juiste documenten, mogelijk 
dubbele verschuldigde sociale zekerheidspremies, 
pensioenopbouw enzovoort. Kortom, een salary-
split is een mooi instrument maar het moet met 
behoedzaamheid worden toegepast en hangt wat 
betreft resultaat tevens af van de voorkomingsmethode. 
Bij gewone werknemers gaat dit overigens in de regel 
gemakkelijker omdat voor hen de verrekeningsmethode 
niet geldt. 

Mr. drs. C.J. Koelen

088 288 6023

ckoelen@deloitte.nl

Buitenlands inkomen
Wereld inkomen werk en woning

Belasting op belastbaar inkomen 
uit werk en woning

Voorkoming van  
dubbele belasting

De vrijstellingsmethode met progressievoorbehoud kan 
wel een voordeel opleveren. De vermindering wordt in dit 
geval op de volgende wijze berekend:

X =
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Voor toepassing van de loonbelasting worden in 
principe alle op geld waardeerbare voordelen die een 
werknemer geniet in het kader van zijn dienstbetrekking 
beschouwd als loon. Dergelijke voordelen kunnen tegen 
het progressieve tarief van maximaal 52% in de heffing 
worden betrokken. Voor sommige beloningsbestanddelen 
zijn echter vrijstellingen in het leven geroepen, als gevolg 
waarvan deze voordelen niet tot het loon behoren. Een 
voorbeeld van zo’n vrijstelling vormt de zogenoemde 
fondsenvrijstelling.

Fondsenvrijstelling
De wet biedt de mogelijkheid om aan werknemers 
belastingvrij uitkeringen te doen uit een fonds waarbij 
het sociale karakter voorop staat, het zogenoemde 
derdenfonds of personeelsfonds. Bij uitkeringen of 
verstrekkingen met een sociaal karakter valt te denken 
aan bedrijfsuitjes, bijdragen in de studiekosten van de 
kinderen van werknemers en hulp aan werknemers met 
financiële problemen. Er zijn ook voorbeelden bekend 
van uitkeringen voor consumptieve doeleinden, zoals ten 
behoeve van de aanschaf van een koelkast of het plaatsen 
van een nieuwe keuken. 

Voor toepassing van de fondsenvrijstelling geldt een 
aantal criteria. Globaal gezegd behoren uitkeringen uit 
een derdenfonds niet tot het loon wanneer de werkgever 
gedurende de vijf jaren voorafgaand aan de uitkering 
minder of evenveel aan het fonds heeft bijgedragen 
dan de werknemers. De uit het fonds voortspruitende 
uitkeringen en verstrekkingen mogen verder niet berusten 
op vrijgestelde aanspraken, zoals pensioenrechten. Voorts 
mogen de uitkeringen niet zien op ziekte, invaliditeit, 
bevalling, adoptie of overlijden. 
In de literatuur en de (lagere) rechtspraak is regelmatig 
de vraag opgekomen hoe de periode van vijf jaren moet 
worden uitgelegd. Daarnaast bestond onduidelijkheid 
over de precieze omvang van werkgevers- en 
werknemersbijdragen in relatie tot de fondsuitkeringen.

Tweeluik fondsenvrijstelling

De fondsenvrijstelling maakt het mogelijk om – onder voorwaarden – onbelast 
uitkeringen te doen aan werknemers. In recente rechtspraak heeft de Hoge Raad 
zich uitgelaten over twee essentiële aspecten van deze vrijstelling. Deze bijdrage 
handelt over deze arresten. 



31Taxtueel nr 4 • 2013

Uitleg vijfjaarsperiode
In één van de twee arresten was sprake van een fonds dat 
in 2001 was opgericht en waarin de inhoudingsplichtige 
en diens werknemers vanaf 2002 geldelijke bijdragen 
hadden gestort. Tussen 2002 en 2007 had het 
fonds diverse uitkeringen aan werknemers van de 
inhoudingsplichtige gedaan. De inspecteur was van 
mening dat de fondsenvrijstelling niet van toepassing 
was op de litigieuze uitkeringen. Volgens hem dienden 
namelijk van het begin tot het einde van vijf jaren 
bijdragen te zijn gestort voordat de vrijstelling zou kunnen 
worden toegepast.

De Hoge Raad stelde de inspecteur in het ongelijk. 
Volgens de Hoge Raad brengt de strekking van de 
fondsenvrijstelling niet mee dat over de afgelopen vijf 
kalenderjaren per kalenderjaar moet worden bepaald 
of de stortingen van de inhoudingsplichtigen niet meer 
belopen dan de werknemersbijdragen. Bij de beoordeling 
van de vraag of uitkeringen grotendeels (ten minste voor 
50%) worden gedaan uit gelden die door de werknemers 
zelf zijn bijeengebracht, wordt louter om redenen van 
uitvoerbaarheid gekeken naar de afgelopen vijf jaren. 
Evenmin is het volgens de cassatierechter noodzakelijk 
dat een fonds de voorafgaande vijf kalenderjaren moet 
hebben bestaan alvorens tot belastingvrije uitkering 
kan worden overgegaan. Reeds in het eerste jaar na 
oprichting kan – mits aan de overige voorwaarden 
is voldaan – een beroep worden gedaan op de 
fondsenvrijstelling.

Geen symbolische bijdragen
De tweede zaak die betrekking had op de 
fondsenvrijstelling betrof een fonds met een kapitaal 
van ongeveer €1.000.000. In dit fonds hadden sinds 
1996 geen stortingen meer plaatsgevonden. Nadat het 
bestuur van de belanghebbende vennootschap eind 
2008 zijn voornemens tot opheffing van het fonds en 
uitkering ineens van het aanwezige kapitaal had kenbaar 
gemaakt, werd de begunstigden verzocht elk €1 in het 
fonds te storten. In totaal werd circa €500 gestort, 
waarna in 2009 tot uitkering aan de begunstigden werd 
overgegaan. 

De Hoge Raad volgt Hof Amsterdam in zijn oordeel dat 
de bijdragen van de werknemers zo gering en symbolisch 

zijn dat hieraan geen wezenlijke betekenis toekomt. De 
symbolische bijdragen kunnen dan ook niet worden 
aangemerkt als een bijdrage zoals die voor toepassing van 
de fondsenvrijstelling vereist is. De vrijstelling is daarmee 
niet van toepassing en de uitkeringen uit het fonds zijn 
gewoon belast.

Openstaande vragen
Met het wijzen van de in deze bijdrage besproken arresten 
heeft de Hoge Raad enkele onduidelijkheden ten aanzien 
van de fondsenvrijstelling weggenomen. De arresten 
laten echter nog altijd enkele vragen onbeantwoord, 
bijvoorbeeld wanneer werknemersbijdragen hoog 
genoeg zijn om niet te spreken van symbolische bijdrage. 
De tijd zal het leren.

L.W.D. Wijtvliet Msc.

088 288 4593

lwijtvliet@deloitte.nl
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Digitalisering van processen bij de belastingdienst leidt 
tot een efficiëntere en snellere manier van werken. 
Dit is vooral van belang voor de massale processen 
bij de inkomstenbelasting. Het vereist een solidere 
wettelijke basis voor elektronisch berichtenverkeer. In 
een efficiëntere en snellere werkwijze past een regeling 
waarbij een belastingplichtige eenvoudig wijzigingen kan 
doorgeven, bijvoorbeeld naar aanleiding van de aangifte 
of de aanslag. Zo’n werkwijze laat ook een verkorting van 
de aanslagtermijnen toe, zodat een belastingplichtige 
eerder zekerheid heeft over zijn definitieve 
belastingschuld. In augustus is een wetsvoorstel 
ingediend dat onder andere voorziet in herziening van 
voorlopige en definitieve aanslagen, verkorting van 
aanslagtermijnen, een deels andere formulering van de 
voorwaarden voor navordering en verplicht elektronisch 
berichtenverkeer.

Herziening van voorlopige en definitieve aanslagen 
Belastingplichtigen kunnen nu al vragen om herziening 
van voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en 
vennootschapsbelasting. Het wetsvoorstel breidt die 
mogelijkheid uit tot definitieve aanslagen. Het verzoek 
om herziening kan ertoe leiden dat de aanslag lager of 
hoger wordt. Het begrip ‘herziening’ is neutraal. Het 
herzieningsverzoek moet aan bepaalde eisen voldoen. 
Het moet schriftelijk zijn (elektronisch geldt ook als 
schriftelijk). Het moet zijn gemotiveerd (anders kan de 
inspecteur het verzoek buiten behandeling laten). En het 
moet tijdig zijn. Herziening van een voorlopige aanslag is 
mogelijk totdat deze wordt verrekend met de aanslag. De 
aanslag kan worden herzien tot 18 maanden na ontvangst 
van de aangifte (zie hierna). Het herzieningsverzoek zal 
meestal wel gericht zijn op verlaging van de (voorlopige) 
aanslag. In zoverre is zo’n verzoek vergelijkbaar met een 
bezwaarschrift. Bij toewijzing van het verzoek herziet de 
inspecteur de (voorlopige) aanslag. Bij afwijzing laat hij 
de (voorlopige) aanslag in stand en neemt hij een voor 

bezwaar vatbare beschikking. Dit betekent dat tegen deze 
beschikking bezwaar en beroep bij de belastingrechter 
openstaat. Waarom komt er alleen bij afwijzing een voor 
bezwaar vatbare beschikking? Een verzoek om herziening 
hoeft niet per se te betekenen dat er een geschil bestaat. 
Dat is alleen zo wanneer de inspecteur het niet met 
de belastingplichtige eens is. In dat geval heeft de 
belastingplichtige behoefte aan rechtsbescherming en 
krijgt hij deze ook.

Ten slotte, het voorgestelde herzieningsregime heeft 
betrekking op de inkomsten-, schenk- en erfbelasting. 
Dit zijn aanslagbelastingen, dat wil zeggen belastingen 
waarbij de inspecteur de belastingschuld vaststelt. Bij 
aangiftebelastingen, zoals de omzetbelasting, bepaalt 
de belastingplichtige in eerste instantie zelf wat hij aan 
belasting verschuldigd is. Op de vennootschapsbelasting, 
een aanslagbelasting, is herziening niet van toepassing 
omdat de regering wil onderzoeken of van deze belasting 
een aangiftebelasting kan worden gemaakt. 

Verkorting van de aanslagtermijn. De 
herzieningstermijn
De termijn voor het opleggen van de aanslag wordt 
maximaal 15 maanden, te rekenen vanaf de ontvangst 
van de aangifte. Nu is die termijn maximaal drie jaren, te 
rekenen vanaf het einde van het belastingjaar. Volgens 
de huidige regels moet de inspecteur de aanslag 
inkomstenbelasting 2013 op uiterlijk 31 december 
2016 opleggen. Bij toepassing van de nieuwe regels 
moet de inspecteur die aanslag op uiterlijk 1 juli 2015 
opleggen. Belastingplichtigen weten zo aanmerkelijk 
eerder waar zij aan toe zijn. De nieuwe regels komen 
de rechtszekerheid dus ten goede. Los van die regels 
streeft de belastingdienst ernaar de aanslag binnen drie 
maanden na ontvangst van de aangifte op te leggen. 
Dat is in het voorbeeld op uiterlijk 1 juli 2014. Tegenover 
een kortere maximumaanslagtermijn staat wel dat deze 
termijn kan worden opgeschort. Zoals wanneer het nodig 
is informatie bij de belastingplichtige zelf in te winnen; de 
opschortingstermijn is dan maximaal zes maanden na het 
doen van het informatieverzoek. Of wanneer het nodig is 
informatie in te winnen bij een buitenlandse instantie; in 
dit geval geldt geen termijn. De ontvangst van de aangifte 
markeert niet alleen het begin van de aanslagtermijn, 
maar ook het begin van de termijn waarbinnen de 

Ingrijpende wijzigingen  
in het heffingssysteem
De wetgever wil kortere periode voor definitieve 
aanslagregeling. Dat geldt alleen niet voor degenen die te 
kwader trouw zijn. Die kunnen net als nu nog twaalf jaren 
worden gevolgd.
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belastingplichtige kan vragen om herziening van 
de (definitieve) aanslag. De herzieningstermijn 
is 18 maanden, dat is drie maanden langer dan 
de aanslagtermijn. Die drie maanden acht de 
regering nodig en redelijk, omdat er vooral 
naar aanleiding van de aanslag behoefte 
aan herziening zal bestaan. Is begin 2013 
een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 
2013 opgelegd, dan loopt de – gehele – 
herzieningsperiode vanaf het opleggen van deze 
aanslag tot drie maanden nadat de (definitieve) 
aanslag is opgelegd. Gedurende die periode 
kan de belastingplichtige zo vaak hij wil om 
herziening vragen, zij het dat hij niet in herhaling 
mag vervallen.  

Verkorting van de navorderingstermijn
De navorderingstermijn wordt eveneens verkort en 
wel tot 3 jaar na ontvangst van de aangifte. Althans 
voor belastingplichtigen van goede wil ofwel de 
belastingplichtigen die niet te kwader trouw zijn. Een 
belastingplichtige is te kwader trouw wanneer hij de 
inspecteur opzettelijk onjuiste informatie verstrekt of 
de juiste informatie inhoudt, met als gevolg dat een te 
lage aanslag wordt opgelegd. In geval van kwade trouw 
wordt de navorderingstermijn twaalf jaren. Die termijn 
geldt nu al in buitenlandsituaties, maar gaat ook gelden 
in binnenlandsituaties waarin sinds jaar en dag een 
navorderingstermijn van vijf jaren geldt. Ten slotte enkele 
opmerkingen over de voorwaarden voor navordering. 
Gehandhaafd blijft de eis van het nieuwe feit. Heeft 
de inspecteur bij het regelen van de aanslag relevante 
informatie over het hoofd gezien of naar aanleiding van 
de aangifte geen nader onderzoek ingesteld, terwijl hij dit 
wel had moeten doen, dan is navordering niet mogelijk. 
Niettemin is ook dan in bepaalde situaties navordering 
mogelijk. In de eerste plaats, en evenals nu, bij kwade 
trouw. In de tweede plaats wanneer de belastingplichtige 
wist of moest weten dat de aanslag te laag is 
vastgesteld, bijvoorbeeld door een onbedoelde fout 
van de inspecteur. De formulering in het wetsvoorstel 
wijkt af van die in de huidige wet. In de derde plaats 
wordt navordering mogelijk bij ‘systeemfouten’, een 
mogelijkheid waarin de huidige wet niet (uitdrukkelijk) 
voorziet. 

Verplicht elektronisch berichtenverkeer
Voorwaarde voor een efficiëntere en snellere werkwijze 
is digitalisering. Het wetsvoorstel stelt elektronisch 
berichtenverkeer verplicht. Deze regel geldt niet meteen. 
De regering wil elke belastingplichtige, ook particulieren, 
op termijn verplichten langs elektronische weg met de 
fiscus te communiceren. Elke belastingplichtige heeft 
straks zijn eigen digitale domein.

De voorgestelde wijzigingen grijpen diep in in het 
heffingssysteem. De vele vragen en opmerkingen die het 
wetsvoorstel oproept, zullen tijdens het verdere verloop 
van de parlementaire behandeling nog wel aan de orde 
komen. En mogelijk leiden tot aanpassingen voordat 
het wetsvoorstel wet wordt en in werking treedt. De 
voorziene datum van inwerkingtreding is 1 januari 2016.   

Dr. E.B. Pechler

088 288 0280

epechler@deloitte.nl
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30%-regeling
De 30%-vergoedingsregeling is een belastingfaciliteit, bedoeld voor 
uit een ander land aangeworven werknemers die beschikken over een 
specifieke deskundigheid, die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
Wanneer deze werknemers in Nederland komen werken zullen zij – 
doorgaans – extra kosten, de zogenaamde extraterritoriale kosten, 
maken ten behoeve van hun tijdelijke verblijf in Nederland. In het kader 
van de eenvoud heeft de Nederlandse regering ervoor gekozen om niet 
de werkelijk gemaakte kosten van deze werknemer te vergoeden, maar 
om bij wetsfictie toe te staan dat 30% van het loon zonder nader bewijs 
onbelast kan worden uitgekeerd. 

150-kilometergrens
Met ingang van 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om in aanmerking 
te komen voor toepassing van de 30%-regeling aangescherpt. Een van 
de wijzigingen is dat ingekomen werknemers niet meer in aanmerking 
komen voor de 30%-regeling als zij in de twee jaar voorafgaande 
aan de tewerkstelling in Nederland niet ten minste 16 maanden op 
méér dan 150 kilometer afstand woonden van de Nederlandse grens. 

Als motivering voor deze maatregel is onder andere aangevoerd dat 
werknemers die op een afstand van 150 kilometer, of minder, van de 
grens wonen in beperktere mate met extraterritoriale kosten verbonden 
worden geconfronteerd, bijvoorbeeld omdat zij kunnen forenzen. Ook 
blijken buitenlanders die in de grensstreek wonen om die reden bij een 
vacature vaak de voorkeur te krijgen boven een Nederlander zonder 
recht op de 30%-regeling, omdat dit voor de werkgever door het fiscale 
voordeel goedkoper kan zijn.

Prejudiciële vragen
Met name ten aanzien van de 150-kilometergrens bestaat de vraag of 
deze de toets aan het EU-recht kan doorstaan. Deze vraag is dan ook aan 
de rechter voorgelegd. Het belangrijkste discussiepunt is dat Nederland 
door het hanteren van de 150-kilometergrens een onderscheid maakt 
naar de herkomst van buitenlandse werknemers. Wanneer deze voor 
immigratie in bijvoorbeeld België of bepaalde gemeenten in Duitsland 
woonden, komen zij niet langer in aanmerking voor toepassing van de 
30%-regeling. Dit zou anders zijn wanneer de buitenlandse werknemers 
in bijvoorbeeld Italië, Spanje of Hongarije zouden hebben gewoond. 

Nederlandse 30%-regeling 
EU-rechtelijk onder vuur

De Hoge Raad heeft recentelijk in een door Deloitte aangespannen procedure het Hof van Justitie 
de vraag voorgelegd of de Nederlandse 30%-regeling een inbreuk op EU-recht vormt. Met name de 
zogenoemde 150-kilometergrens staat daarbij ter discussie.
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Deze werknemers kunnen nog wel 30% van hun loon onbelast vergoed 
krijgen als extraterritoriale kosten. 

Nederland maakt daarbij dus geen onderscheid tussen binnenlandse en 
grensoverschrijdende situaties, maar discrimineert mogelijk wel twee 
grensoverschrijdende situaties. Inwoners van lidstaat A wordt immers op 
grond van een nationaalrechtelijke bepaling een voordeel ontzegd dat 
inwoners van lidstaat B wel ontvangen. Maar het gaat zelfs nog verder: 
ook inwoners binnen een andere lidstaat worden ongelijk behandeld; 
dit geldt vooral voor inwoners van Duitsland waarvan sommigen wel en 
sommigen niet voor de faciliteit in aanmerking komen.

De vraag of een dergelijke zogenoemde horizontale discriminatie is 
toegestaan onder EU-recht, is door het Hof van Justitie tot heden nog 
niet beantwoord. De Hoge Raad heeft daarom prejudiciële vragen 
gesteld over de EU-rechtelijke houdbaarheid van de regeling. 
Daarnaast is aangevoerd dat de regeling een te rigide uitwerking heeft. 
De regeling sluit immers aan bij de afstand tot de Nederlandse grens 
en niet bij de feitelijke woon-werkafstand. Wanneer bijvoorbeeld een 

inwoner van België in Groningen zou werken (meer dan 150 kilometer 
tussen zijn initiële Belgische woonplaats en zijn werkplaats), dan zou 
de Belg nog geen aanspraak kunnen maken op toepassing van de 
30%-regeling. De regeling heeft door de toetsing van de afstand aan de 
grens een betrekkelijk willekeurig karakter. Daardoor lijkt sprake te zijn 
van een disproportionele voorwaarde.

De verwachting is dat het Hof van Justitie rond de zomer van 2014 
tot een beslissing komt. Als die voor de overheid ongunstig uitpakt 
zal de regeling uiteraard aangepast moeten worden. Voor degenen 
die ten gevolge van de 150-kilometergrens geen recht hebben op de 
30%-regeling is het uiteraard verstandig bezwaar aan te tekenen tegen 
de afwijzende beschikking om zo rechten veilig te stellen.

Mr. J.J.A.M. Korving LL.M. 

088 288 1911

jkorving@deloitte.nl. 
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Tot voor kort waren er in geval van een verbouwing 
voor de btw twee mogelijkheden: óf de verbouwing 
was dusdanig ingrijpend dat sprake is van een nieuw 
vervaardigde onroerende zaak (een levering voor de 
btw) óf de verbouwing kwalificeert als dienst. In geval 
sprake is van een dienst is voor de mate van aftrek van 
voorbelasting alleen het gebruik in het boekjaar van 
ingebruikname bepalend en leek de investering voor de 
btw niet afzonderlijk tot het zakelijk vermogen te kunnen 
worden gerekend. Sinds medio dit jaar is echter duidelijk 
geworden dat het in de praktijk gemaakte onderscheid 
tussen leveringen en diensten in geval van verbouwingen 
niet het juiste is. Indien een verbouwing niet leidt tot 
een nieuw vervaardigde onroerende zaak kan het 
elementen bevatten die voor de btw als investeringsgoed 
kwalificeren. In dat geval kan dat investeringsgoed in 
ieder geval afzonderlijk als zakelijk vermogen worden 
geëtiketteerd. De overige gevolgen zijn nog onduidelijk. 

Zaak vof X
In de zaak vof X gaat het om twee vennoten die aan een 
bestaande bedrijfsloods aanpassingen laten uitvoeren 
met het oog op tijdelijke bewoning van de zolderetage 
(23 maanden). De aanpassing waar het geschil zich 
op toespitst betreft de aanleg van twee dakkappellen 
en een portaal. Volgens de lagere rechter kunnen 
deze dakkappellen en dit portaal als een afzonderlijk 
investeringsgoed worden aangemerkt. De Hoge Raad 
heeft dit oordeel bevestigd en geoordeeld dat duurzame 
elementen van een verbouwing een afzonderlijk 
investeringsgoed vormen.

Als gevolg van het feit dat duurzame elementen van 
een verbouwing hebben te gelden als investeringsgoed, 
kunnen deze voor de btw worden geëtiketteerd als 

zakelijk vermogen indien zij zowel zakelijk als privé 
worden gebruikt. Een etikettering als zakelijk vermogen 
levert voor de ondernemer een volledig recht op aftrek 
van voorbelasting op. Voor onroerende zaken geldt sinds 
1 januari 2011 een aftrekbeperking en kan alleen btw 
in aftrek worden gebracht op het zakelijke gedeelte. 
Het is echter onduidelijk of duurzame elementen van 
een verbouwing van een onroerende zaak, omdat zij 
een investeringsgoed vormen, ook kwalificeren als 
onroerende zaken. Voor gevallen van voor 1 januari 2011 
is het antwoord op deze vraag ook van belang om te 
bepalen of de btw over het privé gebruikte gedeelte van 
een duurzaam element van de verbouwing in tien (bij 
kwalificatie als onroerende zaak), dan wel één jaar moet 
worden terugbetaald. 

Daarnaast rijst de vraag of de uitspraak gevolgen heeft 
voor de zogenoemde herzieningsregels. Deze regels 
gelden in geval het gebruik van goederen wijzigt van 
belast naar vrijgesteld gebruik of andersom en leiden 
tot een verplichting tot betaling van een deel van de 
oorspronkelijk in aftrek gebrachte btw, respectievelijk 
een teruggaaf van een deel van de oorspronkelijk niet 
in aftrek gebrachte btw. In de btw-richtlijn, waarop 
de Nederlandse btw-wetgeving is gebaseerd, 
wordt het begrip investeringsgoed in de 
herzieningsregels gebruikt. Tot op heden 
is de heersende leer in Nederland dat 
op verbouwingen die kwalificeren als 
dienst 

Duurzame elementen van 
verbouwing vormen 
investeringsgoed voor de btw

Vormen verbouwingen voor de btw een dienst of de levering van een goed?  
De rechter creëert duidelijkheid.
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alleen in het boekjaar van ingebruikname wordt herzien. 
Voor de mate van aftrek van voorbelasting is dan alleen 
het gebruik in het jaar van ingebruikname relevant. In de 
toekomst wordt mogelijk ook het gebruik in de negen 
jaren volgend op het jaar van ingebruikname relevant. 

Privégebruik, daarna zakelijk gebruik
Het oordeel van de Hoge Raad in deze zaak laat zien dat 
een volledig privégebruik van de verbouwing gevolgd 
door een zakelijk gebruik (na ommekomst van de 23 
maanden) recht op aftrek van voorbelasting geeft. 
Van belang is dat van meet af aan vaststond dat het 
privégebruik tijdelijk was en de verbouwing daarna 
zakelijk zou worden gebruikt. Indien de intentie tot later 
zakelijk gebruik niet bestaat op het moment van aanschaf 
van goederen of diensten, dan wel niet aannemelijk 
kan worden gemaakt, bestaat geen recht op aftrek van 
voorbelasting, als de ondernemer bijvoorbeeld na twee 
jaar besluit een privé aangeschaft goed toch zakelijk te 
gebruiken. 

Mr. dr. M.M.W.D. Merkx

088 288 2611

mmerkx@deloitte.nl
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I. Algemeen

T-biljet indienen 
Een T-biljet, waarmee om teruggaaf van 
inkomstenbelasting kan worden verzocht, kan tot vijf jaar 
na afloop van het kalenderjaar worden ingediend. Hierbij 
geldt geen teruggaafgrens. Tot 31 december 2013 kunt u 
dus alsnog om een teruggaaf verzoeken over het jaar 2008.

Ga na of uw voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 
2013 correct is
Indien u dit jaar een voorlopige teruggaaf 
inkomstenbelasting ontvangt, wordt deze volgend jaar 
in principe ongewijzigd voortgezet. U hoeft dus niet 
ieder jaar een nieuw verzoek in te dienen. Als u wilt dat 
de voorlopige teruggaaf wordt aangepast, moet u een 
wijzigingsverzoek indienen bij de belastingdienst. Geef 
eventuele wijzigingen tijdig door als u de teruggaaf op 
een lager bedrag wilt laten vaststellen. Op die manier 
bespaart u belastingrente. 

Betaal uw belasting op tijd
Openstaande belastingschulden kunt u het beste zo veel 
mogelijk nog dit jaar betalen. Deze schulden komen 
namelijk niet in mindering op de rendementsgrondslag 
van box 3, met uitzondering van erfbelastingschulden. 
Door de belasting nog dit jaar te betalen, hebt u op 
1 januari 2014 een kleiner vermogen, zodat u minder 
belasting in box 3 betaalt. Als u uiterlijk 8 weken voor het 
einde van het kalenderjaar een verzoek om vaststelling 
van een voorlopige aanslag doet, of uiterlijk 13 weken 
voor het einde van het kalenderjaar een aangifte indient, 
maar u de aanslag niet tijdig voor de jaarwisseling 
ontvangt, mag u de verschuldigde inkomstenbelasting 
toch in mindering brengen op de rendementsgrondslag 
van box 3.
 
Middeling
Indien uw box 1-inkomen over een reeks van drie 
aaneengesloten jaren van jaar tot jaar sterk verschilt, kunt 
u een middelingsverzoek indienen. U moet dit verzoek 
doen binnen 36 maanden nadat de aanslagen over de 
desbetreffende jaren onherroepelijk zijn geworden. De 
verschuldigde inkomstenbelasting wordt dan herrekend 
over uw gemiddelde inkomen in die jaren, zodat u 
minder last hebt van het progressieve tarief in box 1. Een 

teruggaaf is alleen aan de orde voor zover het verschil 
tussen de geheven en de herrekende belasting meer dan 
€ 545 bedraagt.

Voorlopige verliesverrekening
In de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting 
bestaat de mogelijkheid om verliezen te verrekenen 
met inkomen of winst van andere jaren. Voordat het 
verlies over een jaar definitief wordt vastgesteld, kan 
op verzoek gebruik worden gemaakt van de voorlopige 
achterwaartse verliesverrekening. Dit levert u een 
liquiditeitsvoordeel op. Voorlopige verliesverrekening 
is in box 1 van de inkomstenbelasting mogelijk met 
het positieve inkomen van de drie voorafgaande 
jaren en in box 2 van de inkomstenbelasting en in de 
vennootschapsbelasting met het positieve inkomen 
van het voorafgaande jaar. De inspecteur houdt bij de 
voorlopige verliesverrekening rekening met 80% van het 
vermoedelijke verlies.

II. Wijzigingen in de belastingwetgeving

Tarief inkomen uit aanmerkelijk belang 
In 2014 geldt eenmalig een verlaagd tarief van 22% 
voor inkomen uit aanmerkelijk belang tot een bedrag 
van € 250.000 per belastingplichtige. Omdat inkomen 
uit aanmerkelijk belang een gemeenschappelijk 
inkomensbestanddeel is, kunnen fiscale partners effectief 
tot een bedrag van € 500.000 gebruik maken van het 
tijdelijk verlaagde tarief in box 2, ongeacht of een of 
beide partners aanmerkelijkbelanghouder is. Indien 
u overweegt om dividend uit te laten keren door een 
vennootschap waarin u een aanmerkelijk belang heeft, is 
het vanuit fiscaal oogpunt dus raadzaam om daarmee te 
wachten tot 2014. 

Investeringen: spreiden of concentreren?
Voor ondernemers die van plan zijn om op korte termijn 
te investeren, is het zinvol om na te gaan of ze die 
investeringen allemaal nog dit jaar moeten doen, of dat 
ze die beter kunnen spreiden over dit jaar en volgend 
jaar. Bij een investeringsbedrag vanaf € 102.311 neemt 
de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek namelijk evenredig 
af (2013: 7,56%), totdat bij een investeringsniveau 
van € 306.931 geen aanspraak meer bestaat op 
investeringsaftrek. 

I Eindejaarstips
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Vooruitbetaalde rente in verband met de 
eigen woning
Als uw belastingdruk in box 1 in 2014 naar 
verwachting lager zal zijn dan dit jaar, is 
het vanuit fiscaal oogpunt voordelig om 
hypotheekrente op uw eigenwoningschuld 
vooruit te betalen. In 2013 vooruitbetaalde 
rente die betrekking heeft op een tijdvak dat 
uiterlijk op 30 juni 2014 eindigt, is nog dit jaar 
aftrekbaar.

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

Voorgenomen verkoop eigen woning
Indien u van plan bent uw eigen woning te 
verkopen waarin met een overwaarde, is 
het vanuit fiscaal oogpunt verstandig om de 
overdracht van de woning uit te stellen tot 
begin volgend jaar. Op die manier voorkomt 
u dat de opbrengst van de woning op de 
peildatum 1 januari 2014 in box 3 valt. Door 
uitstel van de verkoop tot begin 2014 bespaart 
u dan 1,2% van de te ontvangen koopsom. 
In principe geldt het omgekeerde indien u 
een eigen woning aankoopt die (deels) is 
gefinancierd met eigen geld: die kunt u het 
beste vóór de jaarwisseling aankopen.

Bijleenregeling
De bijleenregeling houdt, kort gezegd, in dat 
het verschil tussen de netto verkoopopbrengst 
van uw eigen woning en de eigenwoningschuld 

(de zogenoemde eigenwoningreserve) moet 
worden geïnvesteerd in uw volgende eigen 
woning. U mag namelijk alleen nog rente 
aftrekken voor zover de aankoopprijs van 
de nieuwe eigen woning hoger is dan de 
eigenwoningreserve die bij de verkoop van uw 
oude eigen woning is ontstaan.

Aftrekbare giften
Op basis van de giftenaftrekregeling hebben 
particulieren recht op een aftrekpost ter 
zake van giften aan algemeen nut beogende 
instellingen. Er geldt een drempelbedrag van 
1% van het verzamelinkomen vóór toepassing 
van de persoonsgebonden aftrek, met een 
minimum van € 60. Bovendien mag de 
aftrek niet méér bedragen dan 10% van het 
verzamelinkomen vóór toepassing van de 
persoonsgebonden aftrek. Deze drempels 
gelden niet voor periodieke giften. Daarvan is 
sprake als u zich verplicht om gedurende een 
periode van ten minste vijf jaren jaarlijks een 
even grote schenking te doen ten behoeve van 
een kwalificerende instelling. Deze verplichting 
kan vanaf 1 januari 2014 zowel bij notariële als 
bij onderhandse akte worden aangegaan 
Ter stimulering van de fondswerving door 
culturele instellingen mogen giften aan 
dergelijke instellingen voor toepassing van 
de giftenaftrek worden verhoogd met een 
factor 1,25. De verhoging bedraagt maximaal 
€ 1.250. Het plafond van de giftenaftrek in 
de inkomstenbelasting wordt bovendien met 
eenzelfde bedrag verhoogd. 

III. Loonbelasting

Stamrechtvrijstelling
Per 1 januari 2014 wordt de vrijstelling 
voor nieuwe aanspraken op periodieke 
uitkeringen ter vervanging van gederfd 
of te derven loon afgeschaft. Voor per 31 
december 2013 bestaande gevallen blijft de 
vrijstelling gehandhaafd. Als u nog gebruik 
wilt maken van de vrijstelling moet de 
aanspraak dus vóór 1 januari 2014 worden 

ondergebracht bij een kwalificerende 
verzekeraar, of in een stamrechtspaarrekening 
of stamrechtbeleggingsrecht zijn gestort ten 
behoeve van de werknemer. 

Indien de stamrechtaanspraak vóór 15 
november 2013 is afgefinancierd, kunt u in 
2014 gebruik maken van de mogelijkheid 
om de aanspraak af te kopen tegen 80% 
van het reguliere tarief in de loon- en 
inkomstenbelasting. Wel gaat de afkoopsom 
daarna tot uw box 3-vermogen behoren, 
waarover jaarlijks 1,2% inkomstenbelasting is 
verschuldigd. 

IV. Vennootschapsbelasting

Voorkoming verliesverdamping
Sinds 1 januari 2007 kunnen verliezen in 
de vennootschapsbelasting alleen nog 
worden verrekend met winsten van het 
voorafgaande jaar en die van de negen 
volgende boekjaren. Als uw vennootschap 
dus nog over oude niet-verrekende verliezen 
beschikt, is het dus van belang om (samen 
met uw belastingadviseur) na te gaan welke 
mogelijkheden er zijn om verliesverdamping te 
voorkomen. 

Giftenaftrek
De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting is 
aanzienlijk verruimd. De drempel van
€ 227 is vervallen en het totale bedrag 
dat jaarlijks als aftrekbare gift kan worden 
aangemerkt, is verhoogd tot maximaal 50% 
van de winst met een maximum van € 100.000. 
Bovendien mogen giften aan culturele 
instellingen tot een bedrag van € 5.000 worden 
vermenigvuldigd met een factor 1,50. De 
verhoging bedraagt dus maximaal € 2.500.

V. Erven en schenken

Vrijstellingen schenkbelasting
Ouders kunnen jaarlijks binnen bepaalde 
grenzen schenkingen doen aan hun kinderen 
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zonder schenkbelasting verschuldigd te zijn. 
Per kind kan in 2013 € 5.141 onbelast worden 
geschonken. 

Indien het kind tussen de 18 en 40 jaar is, mag 
in 2013 eenmalig een bedrag van € 24.676 
onbelast worden geschonken, mits op deze 
vrijstelling in de aangifte een beroep wordt 
gedaan. Indien de schenking is bestemd voor 
een kostbare studie van uw kind, bedraagt 
de eenmalig verhoogde vrijstelling in 2013 € 
51.407.

Voor schenkingen in verband met de eigen 
woning geldt vanaf 1 oktober 2013 tot en 
met 31 december 2014 zelfs een eenmalig 
verhoogde vrijstelling van € 100.000. 
Bovendien vervalt gedurende die periode de 
eis dat sprake moet zijn van een schenking 
van ouders aan kinderen. Indien u van plan 
bent om een schenking te doen die door de 
verkrijger zal worden gebruikt voor verwerving, 
verbouwing of onderhoud van de eigen 
woning, voor de afkoop van de rechten van 
erfpacht, opstal of beklemming met betrekking 
tot die woning, of voor het aflossen van 
de eigenwoningschuld, is het vanuit fiscaal 
perspectief dus gunstig om deze schenking 
vóór 1 januari 2015 te laten plaatsvinden.

V. Omzetbelasting
Sinds 1 maart 2013 geldt tijdelijk het verlaagde 
btw-tarief van 6% voor de arbeidscomponent 
van kosten voor renovatie en herstel van 
woningen. Deze maatregel zou oorspronkelijk 
per 1 maart 2014 eindigen, maar wordt nu 
verlengd tot eind 2014. Indien u van plan 
bent om uw woning te laten renoveren of 
te verbouwen is het vanuit fiscaal oogpunt 
gunstig om dit vóór 1 januari 2015 te doen.  
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1. Tarieven en heffingskortingen

Inflatiecorrectie
De inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting 
blijft – net als in 2013 – achterwege.

Tarieven
Het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting 
wordt alleen voor het jaar 2014 eenmalig verlaagd met 
0,75% tot 36,25%. Het tarief in box 2 (inkomen uit 
aanmerkelijk belang) wordt in het jaar 2014 eenmalig 
verlaagd van 25% naar 22%, voor zover dit inkomen 
niet hoger is dan € 250.000 per belastingplichtige. De 
bedoeling is dat hiermee extra dividenduitkeringen 
worden aangemoedigd die dan weer zouden kunnen 
leiden tot extra consumptie.

Algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting wordt de komende vier jaar 
met in totaal € 196 verhoogd. Per 1 januari 2014 bedraagt 
de algemene heffingskorting maximaal € 2.103. Daar 
staat tegenover dat de algemene heffingskorting deels 
afhankelijk wordt van het inkomen uit werk en woning. 
De afbouw vindt plaats in de tweede en derde tariefschijf 
van de inkomstenbelasting, dat wil zeggen over het 
inkomen tussen circa € 20.000 en € 56.000. In de jaren 
2014 en 2015 bedraagt het afbouwpercentage 2%. Per 1 
januari 2016 wordt dit percentage verhoogd tot 3%.

II Wijzigingen in de 
belastingwetgeving

Onderstaand treft u een overzicht aan van de belangrijkste 
wijzigingen in de belastingwetgeving, zoals die zijn 
opgenomen in de fiscale wetsvoorstellen die op Prinsjesdag 
2013 bij de Tweede Kamer zijn ingediend en in enkele 
andere wetsvoorstellen. De wijzigingen treden per 1 
januari 2014 in werking, tenzij anders is aangegeven. Bij 
dit overzicht maken wij wel het voorbehoud dat er tijdens 
de parlementaire behandeling van de wetsvoorstellen nog 
wijzigingen kunnen plaatsvinden.

Arbeidskorting
De arbeidskorting wordt in de komende vier jaar 
verhoogd met € 836 tot € 2.675 in 2017. In 2014 
bedraagt de maximale arbeidskorting  
€ 2.097. Voor arbeidsinkomens hoger dan 225% van 
het minimumloon wordt de arbeidskorting echter in drie 
jaarlijkse stappen afgebouwd tot nihil. Daardoor bestaat 
in 2017 vanaf een inkomen van circa € 110.000 geen 
recht meer op de arbeidskorting.

Overige 
De ouderschapsverlofkorting en de alleenstaande-
ouderkorting vervallen per 1 januari 2015. De 
voorgenomen bezuiniging op de kinderbijslag wordt 
echter teruggedraaid. 

Afschaffen werkbonus
De regeling voor de werkbonus wordt gefaseerd 
afgeschaft. De aanvangsleeftijd voor het recht op 
werkbonus wordt per 1 januari 2015 verhoogd van 60 
jaar naar 61 jaar. Vervolgens wordt de aanvangsleeftijd 
jaarlijks met een jaar verhoogd. In 2018 wordt de 
werkbonus helemaal afgeschaft. Hiermee behouden 
de belastingplichtigen die reeds recht hadden op de 
werkbonus hun recht op die heffingskorting, maar krijgen 
belastingplichtigen die na 1 januari 2014 de leeftijd van 
60 jaar bereiken geen recht meer op de werkbonus. 

2. Winst

Lagere bijtelling elektrische auto's
Vanwege de snelle technologische ontwikkelingen 
zijn er de laatste jaren veel modellen bijgekomen die 
in aanmerking komen voor de belastingvoordelen die 
de wet biedt voor energiezuinige auto's. Naast de vele 
en populaire hybride modellen die zijn ontwikkeld, zijn 
er ook auto's op de markt die volledig of nagenoeg 
volledig elektrisch zijn. Sinds 2010 geldt voor deze 
auto's een bijtelling van 0%. Vanaf 2014 zou de 
bijtelling 7% gaan bedragen. Dit percentage wordt 
echter verlaagd tot 4%. Daar staat tegenover dat de 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en de willekeurige 
afschrijving voor zuinige personenauto’s volledig wordt 
afgeschaft. Dit laatste is uiteraard alleen van belang als de 
auto in een onderneming is aangeschaft. 
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Investeringsfaciliteiten
Voortaan komen ook bedrijfsmatige 
verhuurders van woonruimte in aanmerking 
voor de milieu-investeringsaftrek. Tot nu 
toe stond deze faciliteit niet open voor 
investeringen in ruimten die dienen voor 
bewoning. 

De drempelbedragen voor de energie-
investeringsaftrek (EIA), de milieu-
investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige 
afschrijving op milieu-investeringen (Vamil) 
worden verhoogd naar € 2.500 per 
investering. Bovendien wordt aan de EIA 
een horizonbepaling gekoppeld. Deze drie 
regelingen worden vóór 1 januari 2019 
geëvalueerd, waarna een beslissing wordt 
genomen of zij worden gecontinueerd.
Het percentage van de research- en 
developmentaftrek (RDA) wordt per 1 januari 
2014 verhoogd van 54% naar 60%.

Ondernemersaftrek
De verlaging van de zelfstandigenaftrek, 
die vanaf 2015 zou plaatsvinden, 
gaat niet door. Oneigenlijk gebruik 
van de ondernemersfaciliteiten in de 
inkomstenbelasting zal echter intensiever 
worden bestreden. De wijze waarop dat 
gebeurt is nog niet bekend. Dit komt ook pas 
aan de orde in 2015.

3. Loon

Overgangsregeling werkkostenregeling
De overgangsregeling met betrekking tot 
de werkkostenregeling in de loonbelasting 
wordt gecontinueerd tot en met 2014. 
Per 1 januari 2015 wordt toepassing 
van de werkkostenregeling voor alle 
inhoudingsplichtigen verplicht gesteld.

Afschaffing stamrechtvrijstelling
Voor nieuwe stamrechten wordt per 1 januari 
2014 de stamrechtvrijstelling afgeschaft. Die 
afschaffing heeft tot gevolg dat vanaf 1 januari 

2014 ontvangen vergoedingen ter vervanging 
van gederfd of te derven loon in het jaar van 
ontvangst volledig in de heffing van loon- en 
inkomstenbelasting worden betrokken.

De eis dat alle op 1 januari 2014 bestaande, 
onder de stamrechtvrijstelling vallende, 
stamrechten in periodieke termijnen moeten 
worden uitgekeerd, vervalt echter. Deze 
bestaande stamrechten kunnen daardoor, 
zonder heffing van revisierente, ineens 
worden uitgekeerd. Het maakt niet uit of het 
stamrecht is ondergebracht in een stamrecht-bv 
of bij een bank, een beleggingsinstelling 
of een verzekeraar. De uitkering ineens 
wordt vervolgens bij belastingplichtige in 
haar geheel in box 1 in de heffing van de 
inkomstenbelasting betrokken.
Om belastingplichtigen een impuls te geven 
om tot uitkering over te gaan, wordt bij 
afkoop van de aanspraak in 2014 slechts 80% 
van de uitkering in de heffing betrokken. 
Deze mogelijkheid wordt echter beperkt tot 
stamrechten die vóór 15 november 2013 
zijn afgefinancierd, of ter zake waarvan de 
werkgever zich vóór 15 november 2013 heeft 
verplicht om als verzekeraar op te treden. Voor 
alle duidelijkheid: de stamrechtvrijstelling blijft 
wel toepasbaar tot en met 31 december 2013. 
Ontslagvergoedingen kunnen dus ook in de 
periode van 15 november 2013 tot en met 31 
december 2013 nog in een stamrecht worden 
opgenomen met gebruikmaking van de 
vrijstelling. Voor deze stamrechten geldt alleen 
dat in 2014 géén gebruik kan worden gemaakt 
van de hierboven genoemde 80%-regeling.

Loon directeur-grootaandeelhouder
De marge waarmee het loon van een 
directeur-grootaandeelhouder mag afwijken 
van een in de markt gebruikelijk loon wordt 
in 2015 zodanig aangescherpt dat hieruit 
een belastingopbrengst van € 150 miljoen 
voortvloeit. De vormgeving van dit voornemen 
is echter nog onbekend. 

Verlenging werkgeversheffing hoge 
inkomens
De pseudo-eindheffing voor hoog loon, 
een heffing van 16% over het loon van een 
werknemer voor zover dat loon een bedrag 
van € 150.000 overstijgt, wordt met één jaar 
verlengd. Dat betekent dat werkgevers ook 
in het jaar 2014 de pseudo-eindheffing voor 
hoog loon moeten voldoen. Daarbij wordt de 
pseudo-eindheffing voor hoog loon voor het 
jaar 2014 berekend over het loon waarover 
in het kalenderjaar 2013 loonbelasting is 
geheven. Wel zal een tegemoetkoming worden 
verleend voor de situatie waarin het loon van 
een werknemer boven de grens van € 150.000 
uitkomt doordat deze gebruik heeft gemaakt 
van de regeling om de levensloopaanspraak in 
2013 tegen 80% van het reguliere tarief af te 
kopen. 

Beperking speur- en ontwikkelingswerk 
afdrachtvermindering
In de afdrachtvermindering voor speur- en 
ontwikkelingswerk (S&O) wordt de eerste 
schijf verlengd van € 200.000 naar € 250.000. 
Hierdoor is het hoge percentage van de 
S&O-afdrachtvermindering van toepassing op 
een groter deel van de loonkosten die verband 
houden met speur- en ontwikkelingswerk. 
Het tarief in de eerste schijf wordt verlaagd 
van 38% naar 35%. Tevens krijgen de 
S&O-inhoudingsplichtige de mogelijkheid 
een S&O-verklaring voor een periode langer 
dan zes maanden aan te vragen, met een 
maximum van een geheel kalenderjaar. 
Om de verzilveringsmogelijkheden te 
vergroten, mogen inhoudingsplichtigen de 
S&O-afdrachtvermindering die niet verzilverd 
kon worden in de periode waarop de 
S&O-verklaring ziet bovendien ook verrekenen 
in andere aangiftetijdvakken die eindigen in het 
kalenderjaar waarop de S&O-verklaring ziet.

Afdrachtvermindering onderwijs
De afdrachtvermindering onderwijs wordt per 
1 januari 2014 afgeschaft en vervangen door 
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een subsidieregeling voor leerwerktrajecten. 
Deze regeling valt onder het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Gedeeltelijke teruggaaf premie 
arbeidsongeschiktheidsfonds
In verband met een voorgenomen 
lastenverlichting voor werkgevers over het jaar 
2013 wordt voorgesteld aan de werkgevers een 
gedeeltelijke teruggaaf te verstrekken van de 
basispremie arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). 
Dit geschiedt in de vorm van een eenmalige 
teruggaaf van 28,82% van het premiebedrag 
dat is aangegeven over de periode van 1 
januari 2013 tot en met 30 juni 2013. Hierbij 
wordt uitgegaan van de premie als vermeld in 
de aangiften die uiterlijk 30 september 2013 
zijn ingediend.

Premiekorting jongere werknemers
In het kader van de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid wordt een premiekorting 
ingevoerd voor werkgevers die in de periode 
van 1 januari 2014 tot en met 31 december 
2015 werknemers tussen 18 en 27 jaar oud 
in dienst nemen die voorafgaande aan de 
dienstbetrekking recht hadden op een uitkering 
op grond van de Werkloosheidswet of de 
Wet werk en bijstand. Voorwaarde is dat het 
dienstverband voor een periode van minimaal 
zes maanden wordt aangegaan en dat de 
contractuele arbeidsduur ten minste 32 uur per 
week bedraagt.
 
De premiekorting bedraagt op jaarbasis € 
3.500 per kwalificerende werknemer en kan 
vanaf 1 juli 2014 gedurende maximaal twee 
jaar worden toegepast. In 2014 kan dus een 
premiekorting van maximaal € 1.750 per 
kwalificerende werknemer worden geclaimd. 

4. Eigen woning
Voor eigenwoningbezitters met een inkomen in 
de vierde tariefschijf wordt het belastingtarief 
waartegen de kosten in verband met de eigen 
woning in aftrek komen vanaf 2014 in 28 

jaarlijkse stappen van 0,5% verlaagd tot 38% 
in 2041. In 2014 bedraagt het maximale tarief 
waartegen aftrekbare kosten in verband met de 
eigen woning in aanmerking kunnen worden 
genomen dus 51,5%. De voordelen uit eigen 
woning blijven overigens gewoon tegen het 
tabeltarief belast. Ter compensatie wordt de 
derde tariefschijf in de inkomstenbelasting 
geleidelijk verlengd. Daarnaast zal vanaf 
2018 het tarief van de tweede en derde schijf 
geleidelijk worden verlaagd van 42% tot 
uiteindelijk 38% in 2041, terwijl het tarief van 
de vierde schijf vanaf 2018 geleidelijk wordt 
verlaagd tot 49,5% in 2039.

Diverse beleidsbesluiten die na de 
inwerkingtreding van de Wet herziening fiscale 
behandeling eigen woning zijn gepubliceerd, 
zijn nu in de wet opgenomen. Daarnaast 
is een tegemoetkoming getroffen voor de 
situatie waarin een bestaande spaarrekening 
eigen woning bij insolventie van een bank 
van rechtswege wordt verrekend met een 
eigenwoningschuld bij diezelfde bank.
In 2010 zijn de regels voor herleving van de 
hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur 
van de voormalige eigen woning versoepeld, 
in 2011 gevolgd door een verlenging van 
de termijn van de verhuisregelingen tot drie 
jaar. Per 1 januari 2014 zouden deze beide 
maatregelen weer worden beëindigd. Om 
de woningmarkt te stimuleren, wordt de 
vervaldatum van deze maatregelen uitgesteld 
tot 1 januari 2015.

5. Persoonsgebonden aftrekposten

Levensonderhoud kinderen
De persoonsgebonden aftrekpost wegens 
uitgaven van levensonderhoud voor kinderen 
jonger dan 21 jaar vervalt per 1 januari 2015. 

Uitgaven voor specifieke zorgkosten
De persoonsgebonden aftrekpost in verband 
met uitgaven voor specifieke zorgkosten 
blijft bestaan. Wel wordt de regeling in 2014 

aangescherpt, waardoor woningaanpassingen, 
rolstoelen en scootmobielen niet meer 
tot aftrek leiden. In 2015 volgt een meer 
fundamentele herziening van deze aftrekpost.
Giftenaftrek algemeen nut beogende 
instellingen
Giften in de vorm van periodieke uitkeringen 
aan algemeen nut beogende instellingen 
(ANBI's) en verenigingen met ten minste 
25 leden mogen voortaan ook worden 
geëffectueerd door middel van een 
onderhandse akte. Voorheen moesten 
deze periodieke giften in een notariële akte 
worden vastgelegd om voor de giftenaftrek in 
aanmerking te komen. 
De integriteitsbepaling zoals die geldt ten 
aanzien van bestuurders van ANBI's wordt 
uitgebreid. Expliciet wordt bepaald dat ook 
een onherroepelijke veroordeling door een 
Nederlandse rechter, wegens het opzettelijk 
plegen van een misdrijf waardoor de veiligheid 
van personen of goederen in gevaar wordt 
gebracht, kan leiden tot weigering, dan wel 
ontneming van de ANBI-status.
De multiplier voor de giftenaftrek wordt met 
een jaar verlengd en vervalt op 1 januari 
2018 in plaats van per 1 januari 2017. De 
multiplier houdt in dat giften aan een culturele 
ANBI worden verhoogd met 25% in de 
inkomstenbelasting en zelfs met 50% in de 
vennootschapsbelasting.

6. Herziening keuzeregeling buitenlandse 
belastingplichtigen

De keuzeregeling voor buitenlandse 
belastingplichtigen wordt per 1 januari 2015 
afgeschaft en vervangen door de zogenoemde 
90%-regeling. Dat betekent dat voortaan 
alleen buitenlandse belastingplichtigen die ten 
minste 90% van hun inkomen in Nederland 
verdienen in aanmerking komen voor 
persoonlijke aftrekposten, waartoe ook de 
hypotheekrenteaftrek behoort. Hiermee volgt 
Nederland voortaan precies de rechtspraak van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie. Voor 
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zover de belastingplichtige in zijn woonland 
recht op een aftrekpost heeft, vervalt die 
aftrekmogelijkheid in Nederland. De regeling 
wordt verder ingeperkt doordat deze in 
principe alleen geldt voor inwoners
van de Europese Unie, de Europese 
Economische Ruimte, Zwitserland of de 
BES-eilanden. Daarnaast blijven de specifieke 
regelingen voor Curaçao, St. Maarten en Aruba 
en Suriname geldig. Inwoners van (andere) 
verdragslanden hebben geen recht op de 
faciliteit terwijl zij momenteel wel recht hebben 
op toepassing van de keuzeregeling.
In de nieuwe regeling worden alleen inkomsten 
uit Nederland belast. Daardoor komen 
onder andere het progressievoorbehoud, de 
terugneemregeling en de inhaalregeling te 
vervallen. Ook verdwijnt het keuze-element van 
de huidige regeling.

7. Aanpak constructies afgezonderd 
particulier vermogen
Constructies waarbij gebruik wordt gemaakt 
van een afgezonderd particulier vermogen 
(APV) worden aangepakt. Voorbeeld van een 
APV is een trust. Kenmerk van een APV is dat 
deze voor fiscale doeleinden transparant is. De 
eerste constructie die wordt aangepakt betreft 
de inbreng in een APV van een aanmerkelijk 
belang (ab) in een beleggingsvennootschap. 
Vervolgens wordt er voor gezorgd dat het 
APV onderworpen wordt aan een regulier 
tarief, waardoor dit belang niet langer 
wordt toegerekend aan de inbrenger 
(toerekeningsstop). Hierdoor zou mogelijk 
de belastingclaim verloren gaan. Dergelijke 
constructies worden onmogelijk gemaakt 
door in een dergelijk geval afrekening voor 
te schrijven. Een eventueel verlies mag echter 
niet in aanmerking worden genomen. Ook 
in de invorderingssfeer worden maatregelen 
genomen. De belastingdienst beëindigt 
namelijk het uitstel indien in geval van emigratie 
een conserverende aanslag is opgelegd en zich 
een toerekeningsstop voordoet. De tweede 
constructie heeft betrekking op structuren 

in de vennootschapsbelasting waarbij de 
verbondenheid tussen rentebetalende en 
renteontvangende lichamen op kunstmatige 
wijze wordt verbroken door het creëren van 
een toerekeningsstop. Hiermee kan worden 
bewerkstelligd dat de renteaftrekbeperking bij 
winstdrainage niet langer van toepassing is. 
Daarom is besloten om de toerekeningsstop 
niet meer te laten doorwerken naar de bepaling 
die winstdrainage tegengaat.

8. Vennootschapsbelasting

Fiscale beleggingsinstelling
Een fiscale beleggingsinstelling (fbi) mag 
voortaan bijkomstige activiteiten verrichten 
die dienstbaar zijn aan de exploitatie van de 
door haar of een verbonden lichaam gehouden 
onroerende zaken, mits die activiteiten 
worden ondergebracht in een afzonderlijke, 
normaal belaste dochtervennootschap. 
De fiscale waarde van de aandelen in 
de dochtermaatschappij(en) mag niet 
meer bedragen dan 15% van het eigen 
vermogen van de fbi. Bovendien mag de 
omzet uit bijkomstige werkzaamheden per 
beleggingsobject niet meer bedragen dan 
25% van de beleggingsopbrengst uit dat 
beleggingsobject. Ten slotte moet de belaste 
dochtervennootschap geheel met eigen 
vermogen worden gefinancierd. Normale 
leverancierskredieten worden daarbij overigens 
niet als vreemd vermogen aangemerkt.

Deelnemingsvrijstelling (compartimentering)
De Hoge Raad heeft dit jaar geoordeeld dat 
compartimentering niet aan de orde is indien 
als gevolg van wetswijziging een verandering in 
het deelnemingsvrijstellingsregime plaatsvindt. 
De fiscale behandeling van een voordeel uit 
deelneming hangt daardoor uitsluitend af van 
de wetgeving zoals die geldt op het moment 
waarop dat voordeel wordt gerealiseerd en 
niet van de wetgeving zoals die luidt op het 
moment waarop het voordeel is ontstaan. De 
wetgever acht deze uitkomst niet wenselijk en 

heeft daarom een nieuwe regeling voorgesteld.

De nieuwe wettelijke regeling heeft betrekking 
op iedere overgang van de onbelaste 
deelnemingssfeer naar de belaste sfeer en 
andersom. De oorzaak van deze zogenoemde 
sfeerovergang is niet langer relevant. Bij 
realisatie van een voordeel wordt het deel 
van het voordeel dat is opgekomen in een 
belaste periode belast en het gedeelte uit een 
onbelaste periode vrijgesteld.
De compartimentering wordt bereikt door de 
vorming van een 'compartimenteringsreserve'. 
Deze reserve is gelijk aan het verschil tussen 
de waarde in het economische verkeer van de 
deelneming op het tijdstip direct voorafgaande 
aan de sfeerovergang en de boekwaarde 
ervan. Als sprake is van een overgang van de 
belaste naar de onbelaste sfeer is sprake van 
een belaste reserve. Heffing vindt echter pas 
plaats bij verkoop van de deelneming, of als 
een (dividend)uitkering wordt ontvangen die 
aan de belaste periode valt toe te rekenen. Als 
sprake is van een overgang van de onbelaste 
naar de belaste sfeer is sprake van een 
onbelaste reserve. Ter grootte van dit bedrag 
zijn toekomstige voordelen uit de deelneming 
vrijgesteld. Na inwerkingtreding krijgt de wet 
terugwerkende kracht tot en met 14 juni 2013. 
Dat is de datum waarop het wetsvoorstel is 
aangekondigd. Hiermee wordt voorkomen dat 
belastingplichtigen tot aan inwerkingtreding 
van het wetsvoorstel kunnen anticiperen op de 
nieuwe regeling. Overigens geldt de regeling 
verder onbeperkt terug in de tijd.

9. Verhuurderheffing
Per 1 januari 2014 wordt een nieuwe 
verhuurderheffing ingevoerd in de vorm van 
een aangiftebelasting. De vormgeving van 
deze heffing is grotendeels gelijk aan die van 
de verhuurderheffing voor het jaar 2013. 
De verhuurderheffing hangt samen met 
huurverhogingen in de gereguleerde sector. 
De hieruit voortvloeiende meeropbrengst 
voor de verhuurders wordt door deze heffing 
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afgeroomd. De belasting wordt geheven van 
binnenlandse en buitenlandse verhuurders. 
Rechtspersonen die tot een groep behoren, 
worden daarbij als één belastingplichtige 
aangemerkt. Woningen in de vrije sector zijn 
dus van de heffing uitgesloten.
De grondslag voor de heffing wordt gevormd 
door de totale WOZ-waarde van de woningen 
van een verhuurder bij de aanvang van 
een kalenderjaar met een huurprijs tot de 
liberalisatiegrens (2013: € 681,02), verminderd 
met tien maal de gemiddelde WOZ-waarde 
van de desbetreffende woningen. Verhuurders 
die niet meer dan tien woningen verhuren, 
vallen dus buiten de heffing. Het tarief van de 
verhuurderheffing bedraagt in 2014 0,381% 
van de belastbare grondslag. In de jaren 
2015 tot en met 2017 loopt dit tarief op tot 
respectievelijk 0,449%, 0,491% en 0,536% van 
de belastbare grondslag.

Het wetsvoorstel voorziet in een 
heffingsvermindering voor de jaren 2014 tot 
en met 2017, die wordt verleend ter zake 
van bepaalde categorieën investeringen in 
enkele aangewezen maatschappelijk urgente 
projecten. Het gaat daarbij om de aanpak van 
de woningvoorraad in Rotterdam Zuid, de 
sloop van huurwoningen in krimpgebieden 
en de transformatie van vastgoed met een 
niet-woonfunctie naar een woonfunctie. De 
belastingplichtige die gebruik wil maken van 
de heffingsvermindering moet daarvoor wel 
beschikken over een investeringsverklaring. 
Voor de bouw, grootschalige verbouw, sloop 
of samenvoeging van huurwoningen geldt 
een heffingsvermindering van € 15.000 bij 
een minimuminvesteringsniveau van € 37.500. 
Voor ombouw van niet voor bewoning 
bestemde ruimten tot huurwoningen en voor 
kleinschalige verbouw van huurwoningen 
bedraagt de heffingsvermindering  
€ 10.000 bij een minimuminvesteringsniveau 
van € 25.000.

De verhuurderheffing wordt verschuldigd per 
1 januari van een kalenderjaar. De aangifte 
en afdracht van de verschuldigde heffing 
moeten vervolgens binnen negen maanden 
na dit tijdstip plaatsvinden, dus uiterlijk op 30 
september van het desbetreffende kalenderjaar.
10. Tijdelijke resolutieheffing bankensector

In 2014 geldt een heffing voor de bankensector 
ter compensatie van de kosten die de overheid 
heeft moeten maken voor de nationalisatie van 
SNS Reaal per 1 februari 2013. Deze belasting 
wordt aangeduid als de resolutieheffing 2014. 
De beoogde opbrengst van de heffing bedraagt 
€ 1 mld. Om schokeffecten te voorkomen is 
ervoor gekozen om de heffing te spreiden over 
drie tijdstippen: 1 maart 2014, 1 mei 2014 en 
1 juli 2014. Belastingplichtig zijn de banken die 
op een of meer van die tijdstippen deelnemen 
aan het Nederlandse depositogarantiestelsel, 
mits zij dat op 1 februari 2013 ook al deden. 
Het gaat hierbij om alle vergunninghoudende 
banken met een zetel in Nederland. Daaronder 
vallen ook Nederlandse dochtermaatschappijen 
van buitenlandse banken.

De belastinggrondslag bestaat uit de 
gegarandeerde deposito’s die op 1 februari 
2013 werden aangehouden onder het 
Nederlandse depositogarantiestelsel. De heffing 
bedraagt op elk van de hierboven genoemde 
tijdstippen 0,075% van de belastinggrondslag.
De resolutieheffing 2014 is een aangifte-
belasting. De belastingplichtige dient deze 
heffing binnen één maand na de hierboven 
genoemde tijdstippen op aangifte te betalen

11. Schenk- en erfbelasting

Verruiming vrijstelling schenkbelasting
De eenmalig verhoogde vrijstelling in de 
schenkbelasting voor schenkingen in verband 
met de eigen woning wordt tijdelijk (vanaf 
1 oktober 2013 tot 1 januari 2015) verruimd 
van € 51.407 tot € 100.000. Voorts vervalt 
in diezelfde periode de eis dat de schenking 

moet zijn gedaan van een ouder aan een kind 
tussen 18 en 40 jaar. De vrijstelling staat van 
1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 dus open 
voor alle verkrijgers, mits de schenking wordt 
aangewend voor de verwerving, verbouwing 
of het onderhoud van een eigen woning, de 
afkoop van de rechten van erfpacht, opstal of 
beklemming met betrekking tot die woning, 
of de aflossing van de eigenwoningschuld. 
Daarnaast wordt de eenmalig verhoogde 
vrijstelling structureel uitgebreid tot 
schenkingen die zijn bestemd voor de aflossing 
van een restschuld die is ontstaan bij de 
vervreemding van de eigen woning en waarvan 
de rente tijdelijk aftrekbaar is.

Erfbelasting serviceflats
Voor de waardering van serviceflats mag 
worden aangesloten bij de waarde in 
het economische verkeer, indien deze in 
belangrijke mate lager is dan de WOZ-waarde 
van de desbetreffende woning. De waarde 
van serviceflats is doorgaans lager dan de 
WOZ-waarde vanwege de verplichting tot 
betaling van servicekosten, waartegenover 
persoonlijke dienstverlening staat. Voor 
de jaren 2010 tot en met 2013 was deze 
tegemoetkoming reeds geregeld in de vorm 
van beleidsbesluiten.
12. Belastingen van rechtsverkeer

Een verkrijging van participaties die 
minder dan een derde gedeelte van 
het belang vertegenwoordigen in 
niet rechtspersoonlijkheid bezittende 
beleggingsfondsen en fondsen voor collectieve 
belegging van effecten, valt niet langer in 
de heffing van de overdrachtsbelasting. Het 
gaat hierbij zowel om open als besloten 
fondsen. Hiermee wordt een ongelijkheid 
weggenomen die was ontstaan door een 
uitspraak van de Hoge Raad. De regeling voor 
de verkrijging van belangen in zogenoemde 
onroerendezaaklichamen wordt beperkt tot 
rechtspersonen.
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13. Omzetbelasting

Afschaffing integratieheffing
De (belaste) integratielevering is een correctie 
op de btw-heffing van in eigen bedrijf 
vervaardigde goederen bij ondernemers die 
geen volledig aftrekrecht hebben. Mede 
vanwege de drempel die ondernemers 
ervaren bij de ombouw van oude leegstaande 
kantoren in nieuw te verhuren woningen 
en de drempel om nieuwbouwwoningen in 
afwachting van de verkoop te verhuren, wordt 
deze fictieve belaste levering nu integraal 
afgeschaft. Voor zover het recht op vooraftrek 
reeds voorafgaande aan het vervallen van de 
integratielevering is ontstaan, geldt echter een 
overgangsregeling. Deze regeling houdt in dat 
de tot 31 december 2013 in aftrek gebrachte 
btw vooralsnog in stand blijft. Deze btw is dan 
uiterlijk weer verschuldigd bij ingebruikname 
van het in eigen bedrijf vervaardigde goed.

Renovatie en herstel van woningen
Sinds 1 maart 2013 geldt tijdelijk het verlaagde 
btw-tarief van 6% voor de arbeidscomponent 
van kosten voor renovatie en herstel van 
woningen. Deze maatregel zou oorspronkelijk 
per 1 maart 2014 eindigen, maar is verlengd tot 
eind 2014.

Naheffing bij onterechte optie voor belaste 
levering
Naheffing van de verschuldigde omzetbelasting 
als gevolg van het ten onrechte opteren voor 
belaste levering van een onroerende zaak mag 
sinds 10 oktober 2013 niet meer plaatsvinden 
bij degene aan wie de desbetreffende 
onroerende zaak is geleverd. Volgens het Hof 
van Justitie is deze bepaling namelijk in strijd 
met de Btw-richtlijn.

Vrijstelling fondswervende diensten 
sportorganisaties
De vrijstelling voor fondswervende diensten 
door sportorganisaties is verruimd tot € 
50.000. Deze vrijstelling mag echter niet 

worden gebruikt voor kantineverstrekkingen ter 
zake van evenementen die in de persoonlijke 
sfeer liggen van individuele leden of derden. 
In verband met deze wijzigingen wordt de 
zogenoemde kantineregeling ingetrokken.

14. Accijns

Verhoging accijns op alcoholhoudende 
producten
De accijns op wijn, tussenproducten en overige 
alcoholhoudende producten wordt met 5,75% 
verhoogd. De accijns op bier stijgt, net als de 
accijns op limonade tot 7,59 cent per liter.

Verhoging accijns op tabaksproducten
De in het regeerakkoord voorziene 
accijnsverhoging op tabaksproducten van 9 
cent per pakje sigaretten van 19 stuks en pakje 
shag van 40 gram wordt uitgesteld tot 1 januari 
2015.

Verhoging accijns op diesel en LPG
De dieselaccijns en de accijns op LPG worden 
verhoogd. Voor diesel gaat het om een 
verhoging met 3 cent per liter, terwijl de accijns 
op LPG zelfs met 7 cent per liter toeneemt. De 
regering stimuleert het gebruik van vloeibaar 
aardgas (LNG) door in de jaren 2014 tot en met 
2018 een teruggaaf van accijns te verlenen van 
€ 125 per 1000 kg.

15. Autobelastingen

Herziening vrijstelling 
motorrijtuigenbelasting oldtimers
Vanaf 1 januari 2014 geldt alleen nog een 
vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor 
motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Voor 
personen- en bestelauto’s rijdend op benzine, 
motorrijwielen, bussen en vrachtauto’s die 
op 1 januari 2014 tussen 26 en 40 jaar oud 
zijn, is beperkte vrijstellingsregeling getroffen. 
Deze voertuigen komen in aanmerking voor 
een verlaagd tarief, waardoor maximaal € 
120 motorrijtuigenbelasting is verschuldigd. 

Aan deze faciliteit wordt de voorwaarde 
verbonden dat in de maanden januari, 
februari en december niet van de openbare 
weg gebruik wordt gemaakt. Personen- en 
bestelauto’s op diesel of LPG tussen 26 en 40 
jaar oud, komen niet in aanmerking voor deze 
regeling. Dit betekent dat voor deze auto’s het 
volledige bedrag aan motorrijtuigenbelasting 
verschuldigd is.

Motorrijtuigenbelasting en buitenlandse 
kentekens
In de motorrijtuigenbelasting wordt een 
(weerlegbaar) woonplaatsvermoeden 
opgenomen, waardoor iemand voor 
toepassing van deze belasting geacht wordt 
inwoner van Nederland te zijn indien hij 
zich heeft ingeschreven in de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens, of zich 
daarvoor had moeten inschrijven. De maatregel 
is bedoeld om te voorkomen dat feitelijk in 
Nederland wonende natuurlijke personen met 
een buitenlands kenteken buiten de heffing van 
de motorrijtuigenbelasting blijven. Het moment 
van de verschuldigdheid van de belasting en 
de aanvang van de belastingplicht worden 
- eveneens bij fictie - gesteld op de datum 
waarop de houder van het kenteken zich heeft 
ingeschreven of had moeten inschrijven in de 
GBA. Daarnaast vindt een verruiming plaats 
van de bestaande bevoegdheden om een 
naheffingsaanslag en een verzuimboete op te 
leggen.

Tarieven 
De voorgenomen verlaging van de 
motorrijtuigenbelasting vanaf 2014 gaat niet 
door. De belasting op personenauto's en 
motorrijwielen wordt vanaf 2015 verhoogd 
doordat alleen nulemissieauto's nog volledig 
worden vrijgesteld. Voor auto's met een 
CO2-uitstoot tussen 1 en 82 g/km gaat een 
tarief van € 6 per g/km gelden. Ook wordt een 
vast tarief van € 175 per auto geïntroduceerd.
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16. Milieubelastingen

Energiebelasting
Het Belastingplan 2014 voorziet in een 
korting van 7,5 cent/KWh op het tarief van 
de energiebelasting voor elektriciteitsverbruik 
tot 10.000 KWh voor kleinschalige, duurzame 
opwekking van energie (bijvoorbeeld zonne-
energie) waarvoor geen rijkssubsidie wordt 
ontvangen. Het verlaagde tarief is alleen 
bedoeld voor collectieve opwekking door en 
ten behoeve van particuliere kleinverbruikers. 
De collectieve opwekking moet plaatsvinden 
via een rechtspersoon (coöperatie of vereniging 
van eigenaars), waarmee energiebedrijven 
contracten kunnen sluiten en die eventueel 
kan worden aangesproken als niet aan de 
voorwaarden voor het verlaagde tarief wordt 
voldaan.

Belasting op leidingwater
Het tarief van de belasting op leidingwater 
wordt verhoogd. Ook vervalt dan het 
maximumverbruik van 300 m³ waarover deze 
belasting nu wordt geheven. 

Afvalbelasting
Er komt per 1 april 2014 opnieuw - de heffing 
was ingaande 2013 juist afgeschaft - een 
heffing voor het storten van afval. Het tarief 
bedraagt € 17 per 1.000 kilogram afval.

17. Algemene wet inzake rijksbelastingen 

Vergoedingsrechten
De fiscale behandeling van zogenoemde 
vergoedingsrechten wordt wettelijk 
geregeld. Vergoedingsrechten ontstaan bij 
echtscheiding. Vergoedingsrechten kunnen 
ontstaan als een echtgenoot in dat kader een 
vermogensbestanddeel verkrijgt ten koste van 
het vermogen van de andere echtgenoot. De 
wettelijke regeling heeft tot gevolg dat de 
echtgenoot met het vergoedingsrecht geen 
fiscaal relevant belang bij het onderliggende 
goed verkrijgt; betrokkene krijgt dus in 

feite alleen een vordering op de andere 
(ex-)echtgenoot. De fiscale behandeling 
van de vergoedingsrechten zelf wordt niet 
nader geregeld, maar verloopt volgens de 
bestaande systematiek van de verschillende 
heffingswetten.

Wijziging percentages belasting- en 
invorderingsrente
Op 1 januari 2013 is de belastingrente in de 
plaats gekomen van de heffingsrente. Voor 
wat betreft de hoogte van het rentepercentage 
sluit de belastingrenteregeling aan bij de 
wettelijke rente voor niet-handelstransacties, 
die momenteel 3% bedraagt. Het kabinet 
heeft echter vanuit budgettaire overwegingen 
besloten om per 1 januari 2014 voor de 
renteberekening over (voorlopige) aanslagen 
vennootschapsbelasting aansluiting te zoeken 
bij de wettelijke rente voor handelstransacties, 
met een minimum van 8%. 

Deze wettelijke rente bedraagt momenteel 
8,5%. Voor de overige belastingen waarop 
de belastingrenteregeling van toepassing 
is, zoals de inkomstenbelasting, de 
loonbelasting, de schenk- en erfbelasting, de 
overdrachtsbelasting en de omzetbelasting, 
blijft de koppeling aan de wettelijke rente voor 
niet-handelstransacties behouden, zij het dat 
wel een minimumpercentage van 4% gaat 
gelden. Hetzelfde geldt voor
de invorderingsrente. De wetgever heeft 
voorzien in overgangsrecht. Voor zover 
belastingrente of invorderingsrente wordt 
berekend over periodes vóór 1 april 2014 
blijven namelijk de op 31 december 2013 
geldende rentepercentages van toepassing.

Boetes en strafbepalingen
Op het opzettelijk onjuist verstrekken van 
gegevens en inlichtingen in een verzoek om 
een (negatieve) voorlopige aanslag of een 
herzieningsverzoek wordt een vergrijpboete 
gesteld van maximaal 100% van de belasting 
die als gevolg van die onjuiste informatie 

teveel is of zou zijn teruggegeven, of te 
weinig is of zou zijn betaald. Daarnaast 
wordt het opzettelijk niet (tijdig) betalen 
van aangiftebelastingen, zoals de loon- en 
omzetbelasting, strafbaar gesteld. 

Versoepeling inkeerregeling
In samenhang met de indiening het 
wetsvoorstel vereenvoudiging formeel verkeer 
belastingdienst heeft de staatssecretaris van 
Financiën besloten om de inkeerregeling voor 
aanslagbelastingen tijdelijk te versoepelen. 
Indien belastingplichtigen willen inkeren na 
afloop van de wettelijke tweejaarstermijn 
kunnen zij dit vanaf 2 september 2013 tot 
1 juli 2014 doen zonder dat aan hen een 
vergrijpboete wordt opgelegd. Volgens de 
staatssecretaris gaat het hier om een laatste 
kans. Vanaf 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 geldt 
dat de vergrijpboete bij vrijwillige inkeer 
wordt beperkt tot 30% van de te weinig 
geheven belasting, conform de huidige 
wettelijke regeling. Vanaf 1 juli 2015 wordt de 
inkeerregeling vervolgens verder aangescherpt 
en bedraagt de vergrijpboete bij vrijwillige 
inkeer 60% van de te weinig geheven 
belasting.

18. Invordering

Uitbetaling op bankrekening 
belastingplichtige 
Uitbetaling van teruggaven inkomstenbelasting 
en omzetbelasting per 1 december 2013 
uitsluitend plaats op een daartoe door de 
belastingschuldige bestemde bankrekening die 
op naam staat van de belastingschuldige zelf. 
Deze maatregel bemoeilijkt schuldhulpverlening 
waarbij het budgetbeheer verloopt via een 
bankrekening die op naam staat van de 
bewindvoerder. Daarom wordt per 1 december 
2013 een delegatiebepaling opgenomen op 
grond waarvan in voorkomende gevallen 
uitzonderingen kunnen worden gemaakt op het 
verplichte gebruik van één bankrekening die op 
naam staat van de belastingplichtige zelf.
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Cessie- en verpandingsverbod 
Cessie of verpanding van een belastingvordering 
zou ertoe kunnen leiden dat de belastingdienst op 
de bankrekening van de cessionaris of pandhouder 
moet betalen. Daardoor zou het via een omweg toch 
mogelijk kunnen worden voor fraudeurs om een 
belastingteruggaaf op een ander bankrekeningnummer 
dan die van de belastingschuldige zelf uitbetaald 
te krijgen. Daarom wordt nu een cessie- en 
verpandingsverbod opgenomen voor teruggaven 
inkomstenbelasting.
Omdat het niet gewenst is cessie- en 
verpandingsmogelijkheden in de zakelijke sfeer uit te 
sluiten, vallen andere belastingteruggaven niet onder dit 
verbod. 

Opschorting van uitbetaling bij teruggaaf of toeslag 
De ontvanger hoeft een belastingteruggaaf of een 
toeslag niet uit te betalen zolang over de juistheid van 
de adresgegevens van de gerechtigde gerede twijfel 
bestaat, of deze gegevens zelfs geheel ontbreken. Indien 
de adresgegevens na vijf jaar niet zijn aangezuiverd, 
vervalt het recht op uitbetaling. Deze maatregel is gericht 
op het bestrijden van fraude bij de uitbetaling van 
belastingteruggaven en toeslagen. 

Aanpak malafide uitzendondernemingen 
Een niet-gecertificeerde uitzendonderneming (de 
uitlener) is, na inwerkingtreding van het zogenoemde 
depotstelsel, verplicht een depot aan te houden bij de 
ontvanger in verband met met name loonbelasting- en 
premieschulden. In samenhang daarmee wordt de 
inlener van arbeidskrachten van een niet-gecertificeerde 
uitzendonderneming verplicht om 35% van de 
factuursom die in rekening is gebracht voor het ter 
beschikking stellen van de betreffende arbeidskrachten 
te storten op de vrijwaringsrekening van de ontvanger 
ten behoeve van het depot van die uitzendonderneming. 
Op het niet nakomen van de verplichting van de uitlener 
om een depot aan te houden bij de ontvanger wordt per 
kalenderkwartaal een bestuurlijke boete van maximaal € 
19.500 gesteld. De inlener kan een bestuurlijke boete van 
maximaal € 7.800 krijgen indien hij niet voldoet aan zijn 
stortingsverplichting.

Aansprakelijkstelling derden 
Derden die kunnen beschikken over een 
bankrekeningnummer waarop ten onrechte of tot 
een te hoog bedrag teruggaven inkomstenbelasting 
of omzetbelasting zijn uitbetaald, kunnen voortaan 
hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld indien de 
latere terugvordering van deze bedragen bij de 
belastingschuldig niet succesvol is. De aansprakelijkstelling 
geldt tot maximaal het bedrag dat op het desbetreffende 
bankrekeningnummer is uitbetaald.

19. Toeslagen

Toetsingsinkomen
Het Belastingplan 2014 wijzigt de regels voor het 
vaststellen van het toetsingsinkomen in het jaar van 
overlijden van de toeslaggerechtigde. Nu is het zo dat 
de inspecteur dit inkomen tijdsevenredig herleidt tot een 
jaarinkomen, tenzij de overledene een partner had. 
Voor de situatie waarin de overledene geen partner had, 
wordt een keuzeregeling geïntroduceerd. De erfgenamen 
kunnen de belastingdienst dan namelijk verzoeken 
om het inkomen van de toeslaggerechtigde in het jaar 
voorafgaande aan het overlijden als toetsingsinkomen te 
hanteren, in plaats van het herleide inkomen in het jaar 
van overlijden. Dit kan met name voordelig zijn indien 
de erflater box-3 inkomen had. De keuzeregeling werkt 
terug tot berekeningsjaren die op of na 1 januari 2011 zijn 
aangevangen.

Fraudebestrijding 
In de wettelijke regeling voor de aanvraag van een 
voorschot op een toeslag worden diverse veranderingen 
aangebracht met het oog op de aanpak van fraude. De 
beslistermijn voor de verlening van een voorschot op 
de tegemoetkoming wordt verlengd van acht weken 
naar 13 weken. De Belastingdienst/Toeslagen kan deze 
beslistermijn verlengen met nog eens 13 weken als de 
gegevens in de aanvraag hiertoe aanleiding geven. Indien 
gegevens in het buitenland moeten worden opgevraagd, 
kan de beslistermijn zelfs met 26 weken worden verlengd. 
De belanghebbende wordt hiervan schriftelijk op de 
hoogte gesteld.
Het bedrag van een voorschot bedraagt nihil indien de 
systemen van de belastingdienst onvoldoende gegevens 
bevatten over de belanghebbende die een aanvraag 

cvanderhoeven
Highlight

cvanderhoeven
Sticky Note
op volgende regel



49Taxtueel nr 4 • 2013

indient, tenzij deze zijn aanspraak alsnog aannemelijk 
maakt door het benodigde bewijsmateriaal persoonlijk 
te overleggen bij de balie van het belastingkantoor. Ook 
kan de Belastingdienst/Toeslagen afzien van het verlenen 
van een voorschot indien gerede twijfel bestaat over de 
juistheid van de adresgegevens van de belanghebbende, 
of indien deze gegevens ontbreken. 

De Belastingdienst/Toeslagen verleent geen voorschot 
aan een belanghebbende, indien hij of zijn partner eerder 
heeft gefraudeerd door opzettelijk onjuiste of onvolledige 
informatie te verstrekken en in verband hiermee een 
vergrijpboete of een strafrechtelijke sanctie is opgelegd. 
De opgelegde boete of sanctie in verband met de fraude 
moet binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan de 
aanvraag onherroepelijk zijn geworden. 
Ook het sanctiebeleid wordt aangescherpt. Behalve de 
pleger en medepleger, kunnen nu ook de doen-pleger, 
de uitlokker en de medeplichtige worden beboet voor 
toeslagfraude. 

20. Internationale bijstandverlening bij de heffing 
van belastingen

De kennisgeving vooraf bij het spontaan of op verzoek 
internationaal uitwisselen van inlichtingen wordt per 1 
januari 2014 afgeschaft. Het betreft hier een kennisgeving 
aan degene die de informatie heeft verstrekt. Daarmee 
wordt de regeling gelijk getrokken met die van 
automatische uitwisseling van informatie, waarbij 
evenmin een dergelijke kennisgeving plaatsvindt. Degene 
op wie de verstrekte informatie betrekking heeft, wordt 
overigens nooit vooraf ingelicht.
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Tarieven inkomstenbelasting
Sinds 1 januari 2011 wijkt de lengte van de tweede en 
de derde schijf in de tarieftabel voor belastingplichtigen 
die vanaf 1 januari 1946 zijn geboren af van die voor 
belastingplichtigen die vóór die datum zijn geboren.
De tarieven in de inkomstenbelasting voor 
belastingplichtigen die op of na 1 januari 1946 zijn 
geboren, luiden per 1 januari 2014 als volgt:

bij een box 1- inkomen 
van meer dan

maar niet 
meer dan

belasting-
tarief

tarief premie 
volksverzekeringen

totaal

- € 19.645 5,10% 31,15% 36,25%

€ 19.645 € 33.363 10,85% 31,15% 42%

€ 33.363 € 56.531 42% - 42%

€ 56.531 - 52% - 52%

De tarieven in de inkomstenbelasting voor 
belastingplichtigen die vóór 1 januari 1946 zijn geboren, 
luiden per 1 januari 2014 als volgt:

bij een box 1- inkomen 
van meer dan

maar niet 
meer dan

belasting-
tarief

tarief premie 
volksverzekeringen

totaal

- € 19.645 5,10% 13,25% 18,35%

€ 19.645 € 33.555 10,85% 13,25% 24,10%

€ 33.555 € 56.531 42% - 42%

€ 56.531 - 52% - 52%

Voor personen van 65 jaar en ouder bedraagt het 
gecombineerde tarief in de eerste schijf in 2014 18,35% 
en in de tweede tariefschijf 24,10%. Deze groep 
belastingplichtigen is namelijk geen AOW-premie meer 
verschuldigd. In de derde en vierde tariefschijf wijkt het 
tarief voor personen van 65 jaar en ouder niet af.
Het tarief in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) 
bedraagt in 2014 22% tot een inkomen van € 250.000 
en 25% over het surplus. Het tarief in box 3 (inkomen uit 
sparen en beleggen) bedraagt ongewijzigd 30%.

III Tarieven en percentages 2014
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Premiepercentages
De premiepercentages voor de sociale verzekeringen 
luiden in 2013 en 2014 als volgt:

2013 2014

AOW-premie 17,90% 17,90%

ANW-premie 0,60% 0,60%

AWBZ-premie 12,65% 12,65%

AOF-basispremie werkgever 3,98% 4,97%

WW-marginale AWF-premie werkgever 1,70% 2,31%

WW-gemiddelde wachtgeldpremie werkgever 3,25% 3,17%

Inkomensafhankelijke werkgeversheffing ZVW 7,75% 7,50%

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW 5,65% 5,40%

• De maximum premie-inkomensgrens voor de 
werknemersverzekeringen bedraagt in 2014:

• € 51.413 (2013: € 50.853).
• De maximum premie-inkomensgrens voor de 

zorgverzekeringswet bedraagt in 2014:
• € 51.413 (2013: € 50.853).
• De nominale zorgpremie per volwassene bedraagt in 

2014: € 1.235 (2013: € 1.250).

Tarieven vennootschapsbelasting en 
dividendbelasting
Het vennootschapsbelastingtarief voor 2014 luidt als volgt: 

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

maar niet meer 
dan 

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

I II III IV 

- € 200 000 - 20%

€ 200 000 € 40 000 25%

Het dividendbelastingtarief in 2014 bedraagt 15%.
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