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Rutte III: lastenverlichting voor het bedrijfsleven
Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ heeft het goed voor
met het bedrijfsleven. De vennootschapsbelasting gaat omlaag, de
dividendbelasting wordt afgeschaft, en de belasting op arbeid gaat
omlaag waardoor consumenten meer te besteden krijgen. Want
ondanks de boodschappenboete – de BTW-verhoging naar 6 naar 9
procent op eerste levensbehoeften – gaat iedereen er op vooruit.
‘Vertrouwen in de toekomst’ biedt de Nederlandse burgers een
lastenverlichting van ruim 6 miljard euro, door de lagere tarieven in
de inkomstenbelasting en diverse andere maatregelen. Niet direct, pas
in 2021, als alle plannen tot uitvoering zijn gekomen. Iedereen gaat er
op vooruit, niet evenveel: vooral werkenden met kinderen profiteren
van wat het regeerakkoord ‘de herziening van ons belastingstelsel’
noemt. 
Op de lastenverlichting voor het bedrijfsleven valt wel wat af te dingen. 
Niet voor het grootbedrijf, die pakken winst door met name de
afschaffing van de dividendbelasting. Een opmerkelijk voorstel: deze
maatregel was in geen enkel verkiezingsprogramma opgenomen, wij
hebben hier niets te kiezen gehad. Dat maakt dit ‘cadeautje voor
Rutte’ tot een ondemocratische maatregel. De ATAD-renteaftrekbeperking zal het grootbedrijf zeker extra
belasting gaan kosten, maar de ramingen van deze schadepost zijn erg voorlopig. 
De lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf en de bijbehorende directeur-grootaandeelhouder is maar
matig. Tegenover het lagere tarief in de vennootschapsbelasting staat een verhoging van het tarief voor
inkomen uit aanmerkelijk belang. Dat hogere aanmerkelijkbelang-tarief zal ongetwijfeld leiden tot een toename
van dividenduitkeringen. Rutte III boekt daarvoor een extra belastingopbrengst van 1,4 miljard in. Een grotere
dividenduitstoot legt meer druk op de balanstest en uitkeringstoets, en – alsnog – op de afkoop van pensioen in
eigen beheer, om onder de dividendklem uit te komen. Het globale evenwicht, een min of meer gelijke
belastingdruk op winst in de eenmanszaak en op dividend uit de BV voor directeuren-grootaandeelhouders,
drijft met Rutte III verder weg. 

De vele plannen in het regeerakkoord nopen veel, misschien wel alle ondernemers tot een aanpassing van hun
financiële en fiscale planning. U leest er alles over in dit nummer van BelastingBelangen. Veel leesplezier en
fiscaal voordeel gewenst. 

Hans Zwagemaker, hoofdredacteur 
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Regeerakkoord Rutte III: Een nieuwe IB-tariefstructuur

 

 25 oktober 2017 

Het nieuwe kabinet Rutte III gaat ons belastingstelsel hervormen. Een van de meest opmerkelijke
voornemens is de invoering per 1 januari 2019 van een tweeschijvenstelsel voor de belastingheffing
in de inkomstenbelasting box 1, over het belastbaar inkomen uit werk en woning, met een
basistarief van 39,63% voor inkomen tot € 68.600, en een tweede schijf van 49,5% voor inkomen
daarboven. Deze aanpassing leidt – met diverse andere maatregelen – tot een lastenverlichting voor
burgers van ruim 6 miljard euro. Alle inkomensgroepen, vooral de werkenden, gaan er daardoor in
de komende jaren op vooruit. Vanaf 2023 zijn alle aftrekposten in de inkomstenbelasting nog
slechts aftrekbaar tegen het basistarief van 36,93%.

Rutte III komt met een inkomenspakket dat verschillen in fiscale behandeling verkleint en (meer) werken
lonender maakt. De aanpassing van de IB-structuur speelt daarbij een voorname rol. Het belastbare inkomen
uit werk en woning in box 1 zal vanaf 2019 belast worden tegen een basistarief van 36,93%, voor inkomen tot
€ 68.600, en 49,5% voor het inkomen daarboven. Het grensbedrag voor het toptarief is permanent, het wordt
voor jaren ‘bevroren’. Nog niet duidelijk is hoe de overgang naar het tweeschijventarief gaat uitpakken voor de
premieheffing volksverzekeringen.

De tariefsaanpassing heeft ook gevolgen voor aftrekposten
in box 1. Vanaf 2023 zullen alle aftrekposten in box 1 nog
slechts aftrekbaar zijn tegen het basistarief van 36,93%. 
De huidige aftrek wordt vanaf 2020 in vier stappen met 3%
per jaar afgebouwd naar het basistarief van 36,93%. Het
regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ geeft niet
duidelijk aan wat bedoeld wordt met ‘alle aftrekposten’. De
aftrek van de eigenwoningrente en de zelfstandigenaftrek
worden gefaseerd afgebouwd naar het tarief van 36,93%;
die twee aftrekposten zijn met naam en toenaam genoemd.
Voor de overige aftrekposten in box 1 – denk aan de
MKB-winstvrijstelling, de aftrek van alimentatie, giften en
zorgkosten – is dat nog niet duidelijk.

Commentaar
De voorgestelde nieuwe tariefstructuur, een vlaktaks met
twee tariefschijven, is een majeure aanpassing van de
huidige tariefstructuur. De twee middenschijven met een
tarief van 40,8% vervallen, en het toptarief komt onder de
kritische grens van 50%.
Hoe de premieheffing volksverzekering in de tweeschijvenstructuur past is nog niet duidelijk. Deze heffing stopt
thans in de tweede tariefschijf bij een belastbaar inkomen van € 33.791. In de nieuwe opzet begint de tweede
tariefschijf bij een belastbaar inkomen van € 68.600, dat is ruim twee keer zoveel. Als de premies
volksverzekeringen geheven gaan worden over het gehele inkomen in de eerste tariefschijf kunnen die premies
fors omlaag.
Het afbouwen van de aftrek van de eigenwoningrente en de zelfstandigenaftrek naar het basistarief zal
ongetwijfeld veel weerstand gaan oproepen. Rutte III zal behoedzaam moeten opereren om die wetswijziging
door het parlement te krijgen. 
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Regeerakkoord Rutte III: Het AB-tarief gaat omhoog!

 

 25 oktober 2017 

Rutte III wil het tarief in box 2 voor het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang gefaseerd
verhogen, van 25% naar 27,3% in 2020 en aansluitend naar 28,5% in 2021. Deze tariefsverhoging
wordt voorgesteld om het globale evenwicht qua belastingheffing tussen BV’s en ondernemingen in
de inkomstenbelasting in stand te houden. Dat deze tariefsverhoging zal leiden tot een versnelde
uitstoot van winstreserves uit de BV – door dividenduitkeringen – is voorzien: voor 2019 is een
extra belastingopbrengst van 1,4 miljard ingeboekt.

Commentaar
De onderbouwing van de verhoging van het
aanmerkelijkbelang-tarief is aanvechtbaar. De belastingdruk
op door een BV uitgekeerde dividend komt thans uit op zo’n
43,75%, uitgaande van 25% vennootschapsbelasting en
25% aanmerkelijkbelang-heffing. Voor IB-ondernemers
komt het toptarief thans uit op 44,75%, rekening houdend
met een MKB-winstvrijstelling van 14%. Het verschil is 1%
in het nadeel van IB-ondernemers. Als het tarief van de
vennootschapsbelasting verlaagd wordt tot 21% komt de
belastingdruk op uitgekeerde winst – bij een gelijkblijvend
aanmerkelijkbelang-tarief van 25% – uit op 40,75%. Voor
IB-ondernemers komt de belastingdruk maximaal uit op
49,5% minus 14% MKB-winstvrijstelling = 42,5%. Het
verschil is dan 1,75% in het nadeel van IB-ondernemers,
een toename van 0,75% ten opzichte van de huidige
situatie. Dat lijkt onvoldoende reden voor de verhoging van
het aanmerkelijkbelang-tarief naar 28,5%.
De voorgenomen verhoging van het
aanmerkelijkbelang-tarief zal ongetwijfeld leiden tot een toename van dividenduitkeringen. Rutte III boekt
daarvoor een extra belastingopbrengst van 1,4 miljard in. Een grotere dividenduitstoot legt meer druk op de
balanstest en uitkeringstoets. Met de hogere aanmerkelijkbelang-heffing lijkt de dreigende forfaitaire heffing in
box 2 van de baan. 
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Regeerakkoord Rutte III: BTW-tarief van 6% naar 9%

 

 24 oktober 2017 

Het nieuwe kabinet Rutte III wil het lage BTW-tarief per 1 januari 2019 optrekken van 6% naar 9%.
Dit tarief geldt voor de dagelijkse boodschappen, groente en fruit, medicijnen, de kapper,
schoonmaak, schilderen, theaters, musea, hotels, attractieparken en het openbaar vervoer. De
opbrengst van deze tariefsaanpassing wordt volledig gebruikt om de loon- en inkomstenbelasting te
verlagen. Het algemene BTW-tarief van 21% blijft gehandhaafd.

Rutte III wil het BTW-tarief van 6% naar 9% verhogen om zo een eerste stap te zetten in het verminderen van
de belastingdruk op arbeid, en het zwaarder belasten van consumptie. De verwachte opbrengst van de
tariefsverhoging bedraagt zo’n € 2,6 miljard en die wordt volledig aangewend om de loon- en
inkomstenbelasting te verlagen. Het hogere BTW-tarief zal een gemiddeld gezin zo’n € 20 per maand gaan
kosten.
De aanpassing van het lage BTW-tarief is Europeesrechtelijk
geen probleem: de BTW-richtlijn van de Europese Unie
schrijft geen minimum of maximum voor. De
tariefsaanpassing maakt het verschil met onze buurlanden
wel groter: in België is de omzetbelasting op eerste
levensbehoeften 6%, in Duitsland 7%. Bewoners in de
grensstreek kunnen de tariefsaanpassing vermijden door
hun boodschappen over de grens te gaan doen.

Commentaar
De voorgenomen verhoging van het BTW-tarief van 6%
naar 9% is door de toekomstige oppositiepartijen sterk
bekritiseerd. De verhoging is een ‘boete op het
boodschappen doen’. Deze kritiek getuigt van selectief
winkelen in de belastingplannen van Rutte III: de
boodschappenboete wordt door de oppositie breed
uitgemeten, maar over de verlaging van de loon- en
inkomstenbelasting en diverse andere extraatjes in het
regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ wordt niet
gerept. De boodschappenboete wordt steeds weer afgezet tegen de voorgenomen afschaffing van de
dividendbelasting, een maatregel die het grootbedrijf een miljardenkorting oplevert. De nieuwe coalitie moet
het zuur – de BTW-verhoging – en het zoet – de lagere loon- en inkomstenbelasting – als een package deal
gaan verkopen. Met de krappe meerderheid van één zetel in de Tweede Kamer wordt dat een spannende
operatie. 

 

3 © Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

http://www.belastingbelangen.nl/


 

Agrariër met nevenactiviteiten: let op de KOR

 

 31 oktober 2017 

Bent u een agrarische ondernemer, met een landbouw of veeteeltbedrijf, met daarnaast als nevenactiviteit
de exploitatie van een camping? Als u nu nog onder de BTW-landbouwregeling valt kunt u voor die
nevenactiviteit dit jaar nog de kleine ondernemersregeling voor de omzetbelasting benutten. De omzet van
uw agrarische bedrijf kan daarbij buiten beschouwing blijven. Dat wordt per 1 januari 2018 anders, als de
BTW-landbouwregeling is afgeschaft. Zie ook elders in dit nummer: Belastingplan 2018: Afschaffen
BTW-landbouwregeling. Vergeet u niet om tijdig de prijzen van de camping aan te passen aan uw nieuw
BTW-positie?
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Regeerakkoord Rutte III: Eigenwoningforfait en
-renteaftrek

 

 25 oktober 2017 

Het nieuwe kabinet Rutte III pakt ook het dossier van de eigen woning aan. Voorgesteld wordt om
de aftrek van eigenwoningrente vanaf 2020 versneld af te bouwen: niet langer met 0,5% per jaar
omlaag, maar in vier stappen van 3% naar het nieuwe basistarief in box 1 van 36,93% in 2023. De
opbrengst van deze maatregel wordt teruggegeven aan eigenaren van een eigen woning: het
eigenwoningforfait wordt verlaagd, vanaf 2020 van 0,75% naar 0,6% van de WOZ-waarde. De
regeling ‘ geen aftrek, geen eigenwoningforfait’ – de wet Hillen – wordt gefaseerd, in 30 jaar,
afgeschaft. De ‘loan to value’ wordt niet verder verlaagd, om starters de toegang tot de
eigenwoningmarkt niet verder te belemmeren.

Rutte III wil de aftrek van eigenwoningrente verder beperken. De per 2004 ingevoerde aftrekbeperking van
0,5% per jaar – om het aftrektarief af te bouwen van 52% naar 38%, in 28 jaar – wordt versneld: het tarief
waartegen de rente kan worden afgetrokken gaat vanaf 2020 met 3% per jaar omlaag, in 4 jaar tijd naar het
basistarief in box 1 van 36,93%. De opbrengst van deze versneld afbouw wordt geheel aangewend om het
eigenwoningforfait te verlagen, vanaf 2020, van 0,75% naar 0,6% van de WOZ-waarde.

De wet ter bevordering van het financiering van de eigen
woning met eigen middelen – de wet Hillen op grond
waarvan de bijtelling van het eigenwoningforfait achterwege
blijft als de aftrekpost van de eigenwoningrente minder
bedraagt dan dat forfait – wordt gefaseerd afgeschaft.
Volgens het regeerakkoord in 20 jaar, maar na de eerste
storm van kritiek wordt dat 30 jaar.
De maximale financiering van de woning blijft gehandhaafd
op de waarde van de woning. De loan to value zal niet
verder worden verlaagd om de toegang van starters tot de
koopwoningmarkt niet onnodig te belemmeren.

Commentaar
De aftrekpost van de eigenwoningrente wordt fiscaal allengs
minder van belang, door de sterk gedaalde hypotheekrente
én de afbouw van de verrekening van die aftrekpost. Rutte
III geeft een forse versnelling aan de afbouw naar het
nieuwe basistarief van 36,93% in box 1.
De afschaffing van de wet Hillen heeft erg veel kritiek
gekregen. Toch is voor afschaffing van deze regeling wel begrip op te brengen. Een extra stimulans voor het
aflossen van de eigenwoninglening lijkt overbodig na de invoering per 2013 van de nieuwe regels voor de aftrek
van eigenwoningrente waarbij de renteaftrek vervalt als die lening niet in 30 jaar tijd, tenminste annuïtair,
wordt afgelost tot nihil. Met het afschaffen van deze regeling toont de overheid zich niet betrouwbaar jegens
veel vooral oudere woningbezitters. Zij hebben de eigenwoningschuld afgelost, kunnen dat niet meer herstellen,
en krijgen nu alsnog te maken met de bijtelling van het eigenwoningforfait. Maar pas over 30 jaar, en dat
maakt de pijn draaglijk. Opmerkelijk is wel dat het nieuwe kabinet de overgangstermijn na de eerste storm van
kritiek al heeft aangepast van 20 naar 30 jaar. Dat doet vermoeden dat deze maatregel nauwelijks doordacht is. 
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Regeerakkoord Rutte III: ZZP-ers en de
opdrachtgeversverklaring

 

 29 oktober 2017 

Rutte III wil de juridische en fiscale positie van ZZP-ers in nieuwe wetgeving gaan vastleggen. De
Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) – de ‘opvolger’ van de VAR-verklaring – wordt
vervangen, schijnzelfstandigheid wordt aangepakt, en ZZP-ers worden afhankelijk van hun positie
in de markt fiscaal onderscheidend behandeld.

ZZP-ers hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt. Nieuwe wetgeving moet (de opdrachtgever van)
echte zelfstandigen de zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, en
schijnzelfstandigheid moet worden voorkomen.
• Voor ZZP-ers aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt wordt bepaald dat er altijd sprake is van een

arbeidsovereenkomst als zij hun diensten aanbieden tegen een laag tarief én zij ofwel langere tijd voor
dezelfde opdrachtgever werken (langer dan 3 maanden), ofwel bij de opdrachtgever reguliere
bedrijfsactiviteiten verrichten. Het nieuwe kabinet kiest voor één laag tarief om de gehele markt aan de
onderkant af te bakenen, en dat tarief wordt gesteld op een bedrag dat overeenkomt met loonkosten tot
125% van het wettelijk minimumloon of met de laagste loonschalen in cao’s. Naar verwachting zal dat tarief
uitkomen tussen de € 15 en € 18 per uur. ZZP-ers die onder deze omstandigheden werken zijn in loondienst,
fiscaal én arbeidsrechtelijk.

• Voor ZZP-ers aan de bovenkant van de markt wordt een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de premies
werknemersverzekeringen ingevoerd. Dit betreft ZZP-ers met een hoger tarief – Rutte III denkt aan een
tarief boven de € 75 per uur - die ofwel kortere tijd voor dezelfde opdrachtgever werken (korter dan één jaar)
ofwel voor die opdrachtgever niet reguliere bedrijfsactiviteiten verrichten.

• Voor ZZP-ers boven het lage tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. De opdrachtgever kan
die verkrijgen door een webmodule in te vullen. In die module wordt de opdrachtgever een aantal vragen
gesteld over de aard van de werkzaamheden. Daarbij wordt het onderdeel ‘gezagsverhouding’ verduidelijkt
(bijvoorbeeld dat het verplicht bijwonen van een vergadering op zichzelf geen indicatie van gezag is). De
opdrachtgeversverklaring biedt de opdrachtgever zekerheid vooraf, een vrijwaring voor de loonbelasting en
premies werknemersverzekeringen. Die vrijwaring vervalt als blijkt dat de webmodule niet naar waarheid is
ingevuld. Het kabinet zal de wettelijke regeling zo inrichten dat de gezagsverhouding voortaan meer op basis
van materiële dan formele omstandigheden wordt getoetst. Zie ook BelastingBelangen, juni 2017: Naar een
nieuwe kwalificatie van arbeidsrelaties.

ZZP-ers en hun opdrachtgevers krijgt de tijd om te wennen aan de nieuwe wet- en regelgeving. De
Belastingdienst zal na invoering van de nieuwe wetgeving een jaar lang een terughoudend handhavingsbeleid
voeren. In dat jaar zal de Belastingdienst een coachende rol hebben, en partijen helpen bij toepassing van de
nieuwe regelgeving.
Het nieuwe kabinet gaat in overleg met sociale partners en veldpartijen bekijken of en hoe het zelfstandig
ondernemerschap een eigen plaats kan krijgen in het burgerlijk wetboek, door invoering van een
ondernemersovereenkomst. Rutte III zal de mogelijkheden bekijken om zelfstandigen zich vaker te laten
verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Een verplichte pensioenregeling of arbeidsongeschiktheidsverzekering
komt er niet.
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Commentaar
De plannen van Rutte III voor ZZP-ers met een uurtarief
tussen de € 18 en € 75 doen sterk denken aan de BGL, de
Beschikking Geen Loonheffing, de voorloper van de wet DBA.
Zie ook BelastingBelangen, oktober 2014: Van VAR naar
Beschikking geen loonheffingen en april 2015: Van BGL naar
voorbeeldcontracten met ZZP’ers.
De nieuwe opdrachtgeversverklaring biedt de opdrachtgever
een vrijwaring, en dat is een goede zaak. De verklaring lijkt
geen doorwerking te hebben naar de fiscale positie van de
ZZP-er zelf: de Belastingdienst kan diens beoogde positie
als zelfstandig ondernemer – net als onder de huidige
wetgeving – nog wel ter discussie stellen. Als het nieuwe
kabinet er in slaagt om het zelfstandig ondernemerschap
een eigen plaats in het burgerlijk wetboek te geven, met
een ondernemersovereenkomst, zal dat de positie van
ZZP-ers verhelderen en verstevigen. 
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Regeerakkoord Rutte III: Aanpassing arbeidsrecht

 

 29 oktober 2017 

Het nieuwe kabinet wil het werkgeverschap aantrekkelijker maken. Werkgevers zijn terughoudend
om personeel in dienst te nemen of een medewerker een contract voor onbepaalde tijd aan te
bieden omdat daaraan te veel risico’s en kosten kleven. Rutte III wil deze trend keren, en met een
juiste balans op de arbeidsmarkt bestendiger arbeidsrelaties tot stand brengen. Dat leidt tot
opmerkelijke voorstellen tot aanpassing van het arbeidsrecht.

Ontslagrecht en ontslagvergoeding
In het ontslagrecht wordt een cumulatiegrond ingevoerd. 
Werkgevers lopen onder de huidige wetgeving tegen situaties aan waarin er op grond van de afzonderlijke
bestaande ontslaggronden onvoldoende wettelijke basis is voor ontslag, maar waar wél bij meerdere
ontslaggronden gedeeltelijk sprake is van problemen. Bijvoorbeeld als er sprake is van verwijtbaar handelen
van de werknemer in combinatie met disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie. Rutte III vindt dat de
rechter in die gevallen de afweging moet kunnen maken of het van de werkgever kan worden verlangd om de
arbeidsovereenkomst voort te zetten, of dat ontslag gerechtvaardigd is op basis van een gezamenlijke
beoordeling van de feiten en omstandigheden bij de verschillende ontslaggronden. 
Tegenover deze versoepeling van het ontslagrecht staat dat de rechter de werknemer een extra vergoeding kan
toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding, bovenop de huidige transitievergoeding.
Werknemers krijgen eerder recht op een ontslagvergoeding, vanaf dag één van hun arbeidsovereenkomst en
niet pas na twee jaar dienstverband zoals thans het geval is. De ontslagvergoeding bedraagt een derde
maandsalaris voor elk jaar dienstverband.

Tijdelijke contracten
Het tijdvak waarna een tijdelijk contract overgaat in een
vast contract wordt verlengd van twee naar drie jaar. Voor
opvolgende tijdelijke contracten gaat ‘de teller op nul’ bij
een tussenperiode van zes maanden. Er komt een
mogelijkheid om die tussenperiode te verkorten, sectoraal
of als het werk daarom vraagt zoals bij seizoenarbeid.
Tijdelijke contracten voor invalskrachten in het primair
onderwijs worden uitgezonderd van de ketenbepaling.
De mogelijkheden voor een langere proeftijd worden
uitgebreid om het aangaan van een contract voor
onbepaalde tijd aantrekkelijker te maken voor werkgevers. 

Vaderschapsverlof
Het kraamverlof voor partners gaat naar vijf dagen (thans:
twee dagen), met doorbetaling van loon. Per 1 juli 2020
wordt voor partners een aanvullend verlof ingevoerd van vijf
weken, op te nemen in de eerste zes maanden na de
geboorte. De werknemer krijgt dan van het UWV een uitkering van 70% van zijn loon.

Commentaar
De voorgenomen aanpassingen van het arbeidsrecht vergen de instemming van de sociale partners, van
werkgevers en werknemers. De verhouding tussen die partners is thans niet al te best, en dat kan de
implementatie van veel voorstellen ernstig vertragen. We gaan het zien..... 
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No show, en wél BTW afdragen?

 

 31 oktober 2017 

De klant reserveert, betaalt vooruit en komt vervolgens niet opdagen. Dat gebeurt vaker in de horeca, bij
touroperators, theaters, bioscopen, maar ook de telecommunicatiebranche, met niet verbruikte tegoeden.
Moet over die vooruitbetaling dan wél BTW worden afgedragen? Er is toch niet gepresteerd, de klant heeft
niets ontvangen. Dat hangt er van af. Als de klant vooruit betaalt en vervolgens niets afneemt, is de
beslissende vraag waar heeft hij voor betaald? 
Het Europese Hof van Justitie heeft nog niet zo lang geleden beslist dat een luchtvaartmaatschappij in zo’n
situatie omzetbelasting verschuldigd is over verkochte, maar door cliënten niet benutte vliegtickets. De
klant betaalt hier voor het recht op het gebruik van een dienst, niet voor het daadwerkelijke gebruik
daarvan. Maar als de klant zijn hotelreservering annuleert en de hotelier dat voorschot niet hoeft terug te
betalen is de hotelier over dat bedrag geen omzetbelasting verschuldigd. De aanbetaling wordt hier
omgezet in een vergoeding voor het annuleren, en dat is een btw-vrije schadevergoeding. 
Hoe hebt u de no shows geregeld in uw leveringsvoorwaarden? Als een BTW-belaste betaling voor het
recht op een dienst, of als een BTW-vrije vergoeding voor het annuleren? Laat uw adviseur het checken en
regelen.
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Regeerakkoord Rutte III: Loonbelasting en premies

 

 29 oktober 2017 

Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ bevat enkele opmerkelijke voorstellen voor
aanpassing van de loonbelasting en premieheffing die voor het MKB van belang zijn.

De 30%-regeling 
Werknemers die vanuit het buitenland in Nederland komen werken kunnen in aanmerking komen voor de
30%-regeling. Die regeling biedt een belastingvrije vergoeding voor de extra kosten van het verblijf in
Nederland – de extraterritoriale kosten – tot 30% van het loon. De werknemer die deze regeling wil benutten,
moet beschikken over een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse
arbeidsmarkt. Voorts is vereist dat hij in de twee jaar vóór zijn eerste werkdag in Nederland meer dan 150
kilometer van de Nederlandse grens woont. 
De 30%-regeling kan thans acht jaar worden toegepast. Rutte III wil de looptijd van deze regeling beperkten
tot vijf jaar. Deze beperking gaat (waarschijnlijk) in per 2019, zonder overgangsrecht voor bestaande gevallen.

Payrolling
Rutte III wil payrolling een andere plaats op de arbeidsmarkt geven. Payrolling moet zich richten op het
ontzorgen van werkgevers, niet op concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Voorgesteld wordt om het soepele
arbeidsrechtelijke regime van de uitzendovereenkomst buiten toepassing te verklaren en bij wet te regelen dat
werknemers van de payroller qua primaire én secundaire arbeidsvoorwaarden ten minste gelijk moeten worden
behandeld als de werknemers die in dienstbetrekking zijn bij de inlener. 

Premies WW/WGA 
De verplichte loondoorbetaling bij ziekte wordt voor MKB-werkgevers met minder dan 25 werknemers
teruggebracht van twee naar één jaar. De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een
kostendekkende premie, te betalen door kleine werkgevers.
Rutte III wil de hoogte van de WW-premie gaan koppelen aan het type arbeidscontract. Voor werknemers met
een kortdurend contract gaat een hogere premie gelden dan voor werknemers met een langer lopend contract.
De periode van premiedifferentiatie in de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten wordt verkort van tien
jaar naar vijf jaar. Daarmee wordt de periode voor waarin werkgevers risico lopen aanzienlijk beperkt.

Vrijwilligersvergoeding
De maximaal belastingvrije vrijwilligersvergoeding wordt verruimd, van € 1.500 tot € 1.700 per kalenderjaar.

Commentaar
De kortere looptijd voor de 30%-regeling is een direct gevolg van de recente evaluatie van deze regeling.
Daaruit blijkt dat de extraterritoriale kosten vooral in de eerste jaren van uitzending hoog zijn, na die
beginjaren zijn er nauwelijks nog extra kosten. Daarmee is een kortere looptijd van deze gunstregeling een
reële zaak. 
De aangekondigde voorstellen voor aanpassing van payrolling betekenen een forse inperking voor deze
bedrijfstak. Vanuit sociaal oogpunt is een koppeling van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de
payroller met die van de inlener goed te begrijpen. 
De inkorting van de periode van verplichte doorbetaling bij ziekte zal MKB-werkgevers – met minder dan 25
werknemers – tevreden stemmen.
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Regeerakkoord Rutte III: Tarieven in de VPB

 

 26 oktober 2017 

Rutte III wil Nederland aantrekkelijk houden voor internationale bedrijven die zich hier willen
vestigen en die werkgelegenheid, innovatie en kracht aan onze economie toevoegen. Om
internationaal concurrerend te blijven wordt het tarief van de vennootschapsbelasting vanaf 2019
stapsgewijs verlaagd van 25% naar 21% Ook het tarief in de eerste schijf gaat omlaag, van 20%
naar 16%. De eerder aangekondigde verlenging van deze tariefschijf wordt teruggedraaid. Het
tarief in de innovatiebox gaat omhoog, van 5% naar 7%.

Het tarief van de vennootschapsbelasting is een belangrijke
factor voor de keuze van de vestigingsplaats van
internationaal opererende bedrijven. Rutte III wil, mede met
het oog op de ontwikkelingen in de landen om ons heen, het
tarief in de vennootschapsbelasting verlagen, van 25% naar
21%. Gefaseerd, in drie stappen: per 2019 naar 24%, per
2020 naar 22,5% en per 2021 naar 21%. Het tarief in de
eerste schijf gaat met dezelfde drie stappen van 20% naar
16%. De tariefsverlaging wordt gefinancierd met enkele
grondslagverbredende maatregelen, te weten het beperken
van de renteaftrek, de voorwaartse verliesverrekening, de
afschrijving op gebouwen, en het verhogen van het tarief in
de innovatiebox. Ook gaat de verlenging van de eerste
tariefschijf – van € 200.000 naar uiteindelijk € 350.000 –
niet door.

Commentaar
Nederland komt met deze tariefsverlaging in de buurt van
het gemiddelde tarief voor de winstbelasting van 21,5% in
de Europese Unie. De stapsgewijze tariefsverlaging noodzaakt tot het naar voren halen van kosten en
voorzieningen naar 2018 - die kunnen dan nog tegen 25% of 20% in aftrek worden gebracht – en het zoveel
mogelijk uitstellen van winst om die te incasseren tegen het lage tarief van 21% of 16% in 2021. Ook het
‘schuiven’ met boekwinsten kan een tariefvoordeel opleveren. Bij verkoop van een bedrijfsmiddel in 2018 kan
de boekwinst in een herinvesteringsreserve worden ondergebracht, die reserve kan na drie jaar – mét een
aantoonbaar herinvesteringsvoornemen - in 2021 tegen het dan geldende lagere tarief van 21% vrijvallen. De
worst die MKB-bedrijven in de vennootschapsbelasting is voorgehouden, het verlengen van de eerste schijf van
€ 200.000 naar uiteindelijk € 350.000, wordt per direct teruggedraaid: het Vpb-tarief in 2018 is 20% over €
200.000. 
De innovatiebox wordt minder aantrekkelijk, door de verhoging van het effectieve tarief van 5% naar 7% én
vanwege de verlaging van het algemene tarief van de vennootschapsbelasting. 
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Regeerakkoord Rutte III: Earnings stripping (ATAD)

 

 28 oktober 2017 

De Raad Ecofin van de Europese Unie heeft medio 2016 een richtlijn voor belastingontwijking
aangenomen – de Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) – met daarin diverse maatregelen die de
lidstaten per 2019 in hun nationale wetgeving moeten invoeren.
Rutte III gaat de in de ATAD verplicht gestelde renteaftrekbeperking invoeren als een generieke
renteaftrekbeperking, in de vorm van een earnings strippingmaatregel: per 2019 is rente niet meer
aftrekbaar indien en voor zover het saldo van de verschuldigde en de ontvangen rente meer
bedraagt dan 30% van het brutobedrijfsresultaat (EBITDA: earnings before interest, taxes,
depreciation and amortization).

Nederland moet krachtens de ATAD per 2019 een renteaftrekbeperking invoeren. 
Het kabinet Rutte III kiest in het regeerakkoord voor een generieke aftrekbeperking, zonder groepsescape:
rentelasten boven 30% van het brutobedrijfsresultaat (EBITDA) zijn vanaf 1 januari 2019 niet meer aftrekbaar
op de bedrijfswinst. Met een groepsescape kan de renteaftrekbeperking binnen een groep van vennootschappen
– een concern – worden verfijnd. De ATAD biedt die mogelijkheid en meerdere lidstaten hebben daar ook voor
gekozen. Rutte III kiest niet voor een groepsescape, en dat levert naar verwachting zo’n € 650 miljoen per jaar
extra belasting op.
De voorgestelde regeling kent een drempel van per saldo €
1 miljoen netto rentelasten, om het MKB te ontzien. De
ATAD biedt ruimte voor een drempel van maximaal € 3
miljoen. 
Het invoeren van een generieke renteaftrekbeperking heeft
tot gevolg dat enkele bestaande renteaftrekbeperkingen in
de wet op de vennootschapsbelasting kunnen vervallen. De
specifieke renteaftrekbeperking gericht tegen winstdrainage
blijft intact; dat is een andersoortige maatregel.
Banken en verzekeraars hebben doorgaans meer rentebaten
dan rentelasten en daardoor worden zij niet geraakt door de
voorgestelde earnings strippingmaatregel. Voor deze
belastingplichtigen wordt een generieke
minimumkapitaalregel (thincap rule) ingevoerd: de rente
over vreemd vermogen dat uitgaat boven 92% van het
commerciële balanstotaal is niet aftrekbaar.

Commentaar
De omschrijving in het regeerakkoord van de voorgestelde
earnings strippingmaatregel laat nog veel vragen onbeantwoord. De meest prangende vraag is wel waarom
Rutte III niet kiest voor een groepsescape, waar de meeste andere lidstaten van de Europese Unie dat wél doen.
Door de groepsescape niet in te voeren krijgt Nederland waarschijnlijk de meest vergaande
renteaftrekbeperking binnen de Unie, en dat rijmt niet met de wens om internationaal opererende bedrijven
naar ons land te lokken. Onduidelijk is ook wat precies onder ‘rente’ moet worden verstaan, en of de onbenutte
rentecapaciteit kan worden verrekend door die vooruit of terug te wentelen. De richtlijn biedt die mogelijkheid,
voor respectievelijk 5 en 3 jaar. Voor het fiscale vestigingsklimaat van ons land is het van groot belang dat er
snel meer duidelijkheid komt over de generieke renteaftrekbeperking. 
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De 183-dagenregeling: alle dagen tellen!

 

 31 oktober 2017 

Bij de belastingheffing over inkomsten uit dienstbetrekking bij grensoverschrijdende werkzaamheden rijst
al snel de vraag welk land de belasting kan heffen: het woonland of het werkland. Bij die toets is de
183-dagenregeling een belangrijk criterium. Als de werknemer niet meer dan 183 dagen in het werkland
verblijft, mag het woonland in beginsel belasting heffen. Voor de ‘export’ van de belastingheffing, om
gebruik te kunnen maken van een lager belastingtarief in het buitenland is cruciaal welke dagen wel en
niet meetellen voor de limiet van 183 dagen. De Hoge Raad heeft die vraag onlangs beantwoord: de
183-dagentoets is niet beperkt tot echte werkdagen in de werkstaat, ook andere dagen waarop de
werknemer in het werkland verblijft en die enig verband houden met zijn werkzaamheden tellen mee.
Denk aan zaterdagen, zondagen, nationale feestdagen en dergelijke. Deze physical-presence methode
biedt goede mogelijkheden om de belastingheffing over internationale inkomsten uit dienstbetrekking te
optimaliseren. Uw adviseur helpt u graag verder.
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Regeerakkoord Rutte III: Beperking afschrijving
gebouwen

 

 28 oktober 2017 

Ondernemers in de vennootschapsbelasting kunnen vanaf 1 januari 2019 een gebouw in eigen
gebruik niet verder afschrijven dan tot op 100% van de WOZ-waarde. Deze afschrijvingsbeperking
bestaat al jaren voor beleggingspanden, Rutte III wil die ook invoeren voor panden in eigen gebruik.
Er is nog niets bekend over overgangsrecht.

Commentaar
Deze verdergaande beperking van de afschrijving op
gebouwen voor ondernemers in de vennootschapsbelasting
is een onaangename verrassing. De bestaande
afschrijvingsbeperking voor beleggingspanden is al
fundamenteel in strijd met het principe van afschrijvingen,
en deze uitbreiding naar panden in eigen gebruik maakt het
alleen maar erger. Het regeerakkoord biedt geen enkele
onderbouwing voor deze nieuwe afschrijvingsbeperking; het
zal wel ter dekking van de verlaging van tarief van de
vennootschapsbelasting zijn.
De voorgestelde afschrijvingsbeperking gaat niet gelden
voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Dat verschil in
fiscale behandeling laat zich niet verklaren, en het frustreert
een rechtsvormneutrale winstbelasting. Deze
afschrijvingsbeperking is een grondslagverbredende
maatregel die de tariefsverlaging van de
vennootschapsbelasting deels ongedaan maakt. 
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Regeerakkoord Rutte III: Carry forward naar 6 jaar

 

 28 oktober 2017 

De termijn voor de voorwaartse verliesverrekening – carry forward – voor BV’s wordt per 1 januari
2019 teruggebracht van negen naar zes jaar. De achterwaartse verliesverrekening – carry back –
blijft één jaar. De termijnen voor verliesverrekening in de inkomstenbelasting wijzigen niet: de
achterwaartse verliesverrekening blijft drie jaar, de voorwaartse verliesverrekening negen jaar.

Commentaar
De verkorting van de voorwaartse verliesverrekening voor BV’s wordt niet gemotiveerd in het regeerakkoord.
De aanpassing zal wel zijn ingegeven ter budgettaire dekking van de tariefsverlaging in de
vennootschapsbelasting. Met deze maatregel vergroot Rutte III het verschil tussen de termijnen van de
verliesverrekening in de vennootschaps- en de inkomstenbelasting. Onduidelijk is nog of de termijnverkorting
doorwerkt naar de verrekening van een verlies uit aanmerkelijk belang. Waarschijnlijk wel, die termijnen zijn
onder de huidige wettelijke regeling ook aan elkaar gelijk.
Het regeerakkoord zegt niets over overgangsrecht. De vraag of de zesjaarstermijn ook gaat gelden voor de
verliezen die nog verrekenbaar zijn bij de invoering van de nieuwe regeling is nog niet te beantwoorden.
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Regeerakkoord Rutte III: De box 3-heffing

 

 25 oktober 2017 

Het nieuwe kabinet wil de belastingheffing in box 3 op korte termijn – 2019? - ‘alvast’ op enkele
onderdelen aanpassen: het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd van € 25.000 naar € 30.000 en
voor het forfaitaire rendement op sparen wordt sneller aangesloten bij de werkelijke
rentevergoeding. Rutte III zal tijdens de kabinetsperiode een wetsvoorstel uitwerken voor een
vermogensrendementsheffing op basis van het werkelijk behaalde rendement op vermogen.

Commentaar
Rutte III begint met een maatregel om de pijn te verzachten
van de alsmaar dalende spaarrente in verhouding tot het
forfaitaire rendement in box 3. Door de verhoging van het
heffingsvrije vermogen – tot € 60.000 voor fiscale partners
– wordt de groep belastingplichtigen die in box 3 valt sterk
verminderd. Voorts wordt voor het forfaitaire rendement
van het spaargedeelte sneller aangesloten bij het werkelijk
behaalde rendement op spaartegoeden door gebruik te
maken van meer actuele cijfers. Nu wordt dat forfaitaire
rendement nog vastgesteld op het gewogen gemiddelde
over de laatste vijf jaar, dat wordt het gemiddelde over het
laatste jaar. Zie ook BelastingBelangen, april 2017: Box 3:
forfaitair rendement in 2014 en 2018.
Het nieuwe kabinet herhaalt de belofte van het kabinet
Rutte II: er wordt in de kabinetsperiode een stelsel van
vermogensrendementsheffing uitgewerkt op basis van het werkelijke rendement. Wij wachten af... 
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Renteaftrek restschuld eigen woning: laatste ronde!

 

 31 oktober 2017 

Staat uw eigen woning onder water, en wilt u uw woning gaan verkopen? Dan moet u dat nog dit jaar
doen, en niet pas in 2018. 
Als u uw eigen woning verkoopt, en nadien met een rest eigenwoningschuld blijft zitten, kunt u de rente
op die restschuld nog maximaal 15 jaar in aftrek brengen op uw inkomen in box 1. Ook als u geen nieuwe
eigen woning koopt. U bent ook niet verplicht om de restschuld af te lossen. De renteaftrek op de
restschuld is uitsluitend toegestaan als de schuld is ontstaan ná 28 oktober 2012, en vóór 1 januari 2018.
Per 2018 vervalt de renteaftrek op een restschuld: houdt daar rekening mee met uw verhuisplannen.
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Afkoop PEB: uitgestelde betaling en afdracht?

 

 30 oktober 2017 

Ik ben van plan om nog dit jaar mijn pensioen in eigen beheer af te kopen. Een belastingvrije
korting van 34,5% op mijn pensioenkapitaal is te aantrekkelijk om te laten lopen. Door die korting
daalt de belastingdruk op mijn pensioen van 52% naar 34,06%. Mijn BV kan niet genoeg liquide
middelen vrijmaken om én de verschuldigde loonheffing af te dragen én mij de netto afkoopsom van
het pensioen uit te keren. De verschuldigde loonheffing afdragen gaat nog wel lukken, de
afkoopsom uitkeren niet. Ik overweeg om met de BV af te spreken – schriftelijk overeen te komen –
dat de BV mij de netto afkoopsom van het pensioen pas over twee jaar zal uitbetalen. Heeft zo’n
afspraak tot gevolg dat mijn BV de verschuldigde loonheffing dan ook pas bij de uitbetaling over
twee jaar moet inhouden en afdragen?

Antwoord
Nee, dat gaat niet lukken. Een uitgestelde betaling van de
netto afkoopsom heeft geen gevolgen voor het tijdstip
waarop de BV de verschuldigde loonheffing moet inhouden
en afdragen. Bij de afkoop van het pensioen in eigen beheer
wordt het genietingsmoment – het tijdstip van
belastingheffing – niet bepaald door het artikel dat het
tijdstip van de belastingheffing over het loon uit
dienstbetrekking regelt, maar door een specifieke bepaling.
Krachtens die bepaling wordt een pensioenaanspraak bij het
prijsgeven of afkopen daarvan op het onmiddellijk daaraan
voorafgaande tijdstip aangemerkt als loon uit een vroegere
dienstbetrekking. Dat geldt ook bij afkoop van pensioen in
eigen beheer met de (34,5%) korting (in 2017): de
afkoopwaarde van de pensioenaanspraak wordt op het
tijdstip dat onmiddellijk voorafgaat aan de afkoop
aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking van de
directeur-grootaandeelhouder. De BV zal de ter zake van de
afkoop verschuldigde loonheffing moeten opnemen in de
aangifte loonheffing over het loontijdvak waarin het tijdstip
van afkoop valt. 
Let op: u moet als directeur-grootaandeelhouder het ingevulde en ondertekende informatieformulier ook binnen
een maand na het tijdstip van afkoop toesturen aan de Belastingdienst. Zie ook BelastingBelangen, april 2017:
Uitfasering PEB: vragen en antwoorden. 
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Verkoop of verhuur na willekeurige afschrijving?

 

 31 oktober 2017 

Drie jaar geleden heb ik als startende ondernemer geïnvesteerd in een bedrijfspand, en op dat pand
de willekeurige afschrijving starter toegepast. Ik heb dat pand drie jaar in mijn bedrijf gebruikt.
Onlangs ben ik benaderd door een zakenrelatie die mijn bedrijfspand wil huren of kopen. Hij wil het
pand perse hebben, en biedt forse bedragen. Stel dat ik het pand aan hem verhuur, welke gevolgen
heeft dat dan voor de willekeurige afschrijving die ik eerder heb toegepast? En kan ik bij verkoop
van het pand de boekwinst stellen op het verschil tussen de opbrengst en de – door de willekeurige
afschrijving – lage fiscale boekwaarde en dat saldo in een herinvesteringsreserve stoppen?

Antwoord
De willekeurige afschrijving starter is een specifieke vorm van afschrijving waarvoor de belastingwet diverse
specifieke bepalingen kent. Daar krijgt u mee van doen als u uw bedrijfspand gaat verhuren of verkopen.
De eerste bepaling ziet op verhuur van uw bedrijfspand. 
Als u uw bedrijfspand gaat verhuren wordt er niet langer voldaan aan de voorwaarden voor een willekeurige
afschrijving op dat pand. Het pand wordt door de verhuur hoofdzakelijk – voor 70% of meer – aan derden ter
beschikking gesteld en kwalificeert daardoor niet meer voor de willekeurige afschrijving starter. De wet
verplicht u om de willekeurige afschrijving – gedeeltelijk – terug te nemen als die statuswijziging plaatsvindt
binnen vijf jaar na het jaar waarin het pand is gekocht. En dat is in uw situatie het geval. De wet bepaalt dat de
fiscale boekwaarde van het pand in dat geval gesteld moet worden op de boekwaarde die het pand zou hebben
gehad als er niet willekeurig, maar gewoon op was afgeschreven. Dat verschil – de gedeeltelijk terug te nemen
willekeurige afschrijving – moet u direct als winst nemen.

Bij verkoop van het pand maakt u een boekwinst tot het verschil van de netto-opbrengst minus de fiscale
boekwaarde. Die boekwaarde is laag vanwege de toegepaste willekeurige afschrijving. De wet bepaalt dat de
boekwinst in die situatie niet volledig in een herinvesteringsreserve kan worden ondergebracht. De reservering
is slechts mogelijk voor de boekwinst die resulteert als de boekwaarde in aanmerking wordt genomen die het
pand zou hebben gehad als er niet willekeurig, maar gewoon op was afgeschreven. Uiteraard is ook dan een
herinvesteringsvoornemen vereist.

 

19 © Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

http://www.belastingbelangen.nl/


 

De verdeling van vermogen tussen gehuwden

 

 25 oktober 2017 

Uitgangspunt bij de verdeling van vermogen tussen gehuwden is dat het tot stand brengen van een
gelijke verdeling – 50/50 – geen schenking is. Echtgenoten die in een algehele gemeenschap van
goederen trouwen worden niet met schenkbelasting geconfronteerd. Dat geldt ook voor gehuwden
die van huwelijkse voorwaarden overgaan naar een algehele gemeenschap van goederen met
gelijke delen. Echtgenoten kunnen door het opmaken of aanpassen van huwelijkse voorwaarden
afspreken dat zij niet gelijkelijk gerechtigd zijn tot hun gezamenlijke vermogen. Zij kunnen een
ander aandeel afspreken, en dat leidt tot een vermogensverschuiving tussen de echtgenoten.
Financiën heeft vastgesteld dat vermogenden steeds vaker van deze mogelijkheid gebruik (willen)
maken om schenk- en erfbelasting te besparen. Onze wetgeving kent op dit punt geen duidelijke
grenzen. Financiën wil duidelijker in de wet vastleggen in welke gevallen zo’n
vermogensverschuiving als een belastbare schenking moet worden aangemerkt of dat er terzake
erfbelasting verschuldigd is. In deze special een toelichting op deze nieuwe wetgeving die per 1
januari 2018 zal ingaan.

De bandbreedte: 50 - 50
Het aangaan of aanpassen van huwelijkse voorwaarden kan tot een vermogensverschuiving tussen echtgenoten
leiden. Uitgangspunt is dat dit niet leidt tot heffing van schenk- of erfbelasting, tenzij de wet anders bepaalt. De
wettelijke hoofdregel – per 1 januari 2018 – wordt dat zowel het aangaan als het wijzigen van huwelijkse
voorwaarden slechts tot heffing van schenkbelasting leidt indien en voor zover:
• het aandeel van de minstvermogende in het totale vermogen hoger wordt dan 50%, of 
• het aandeel van de meestvermogende in het totale vermogen toeneemt.
Er wordt dus geen schenking geconstateerd als het aandeel
van de meestvermogende echtgenoot in het totale
vermogen niet toeneemt en het aandeel van de
minstvermogende in het totale vermogen door de
vermogensverschuiving niet uitkomt boven 50% van het
totale vermogen. 
In de huwelijkse voorwaarden kan een beding worden
opgenomen waardoor een vergelijkbare verschuiving van
vermogen optreedt op het tijdstip dat het huwelijk door
overlijden wordt ontbonden. Die opzet wordt bestreden met
een soortgelijke bepaling voor de erfbelasting. 

Toetsing aan totale vermogen echtgenoten
De vermogensverschuiving moet worden getoetst aan de
hand van het totale vermogen van beide echtgenoten, en
wel op het tijdstip van het aangaan of wijzigen van de
huwelijkse voorwaarden. Dat is het moment waarop de –
gewijzigde – gerechtigdheid tot het vermogen ontstaat.
Indien het aandeel van de minstvermogende in het totale
vermogen door de vermogensverschuiving hoger wordt dan 50%, is voor dat surplus sprake van een schenking.
Een schenking is ook aan de orde als de gerechtigdheid van de meestvermogende wordt uitgebreid. 
De vermogensverschuiving wordt getoetst aan het totale vermogen van beide echtgenoten. Dat omvat het
privévermogen van de vrouw, het privévermogen van de man en hun gezamenlijke vermogen. Buiten
aanmerking blijft het vermogen dat op grond van het Burgerlijk Wetboek niet tot de gemeenschap kan behoren.
Het bekendste voorbeeld daarvan is vermogen dat een van de echtgenoten onder uitsluitingsclausule heeft
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verkregen door schenking of vererving. Zo’n uitsluitingsclausule is civielrechtelijk dwingend: de echtgenoten
kunnen dit vermogen niet zelf ‘insluiten’.

Tijdstip van de schenking
Als de vermogensverschuiving tussen de echtgenoten, beoordeeld naar de voorgaande spelregels, een
schenking omvat, dan wordt die schenking op het tijdstip van het opmaken of aanpassen van de huwelijkse
voorwaarden belast, naar de dán geldende waarde. 
Op dat tijdstip is het nog geenszins zeker dat die vermogensverschuiving zich later ook daadwerkelijk zal
voordoen! Er is al schenkbelasting verschuldigd zonder dat de schenking voltooid is. Deze regeling vormt een
forse inbreuk op bestaande rechtspraak: de Hoge Raad heeft meermalen beslist dat er pas sprake is van een
schenking als de vermogensverschuiving definitief is. Uit de wettelijke regeling blijkt niet dat Financiën een
ambtshalve vermindering moet verlenen als nadien blijkt dat de eerder belaste vermogensverschuiving niet
(volledig) heeft plaatsgevonden. Dat kan onredelijk uitpakken: zie het kader. 

Vermogensverschuiving = voortijdige schenking

A en B gaan trouwen, op huwelijkse voorwaarden. Het vermogen van A is 1.000, van B 100. A en B komen
in de huwelijkse voorwaarden overeen dat B recht heeft op een waarde van: 

• 100 als het huwelijk minimaal 5 jaar heeft geduurd en eindigt door echtscheiding,
• 800 als het huwelijk minimaal 10 jaar heeft geduurd en eindigt door echtscheiding,
• 50%: als het huwelijk eindigt door overlijden wordt verrekend als ware er sprake van een algehele

gemeenschap van goederen.

A en B komen deze regeling overeen omdat B de huishouding en de verzorging van de kinderen op zich zal
nemen.
Door het opmaken van deze huwelijkse voorwaarden neemt het vermogen van B toe boven 50% van het
totale vermogen. Voor de beoordeling van de omvang van die vermogenstoename moet uitgegaan worden
van de hoogste gerechtigdheid die kán worden gerealiseerd. Dat is in dit geval 800. 
Het totale vermogen van A en B is 1.100, 50% daarvan is 550, zodat een schenking van A naar B van 250
(800-/- 550) resulteert. B is over dit bedrag per direct schenkbelasting verschuldigd zonder dat vaststaat
dat deze vermogensverschuiving daadwerkelijk tot stand zal komen.

Waardering van de schenking
De toets of de vermogensverschuiving tussen de echtgenoten tot een schenking leidt moet plaatsvinden op
basis van het totale vermogen van beide echtgenoten. Dat betekent dat hun vermogensbestanddelen
gewaardeerd moeten worden. Realiter zal die waardering moeten plaatsvinden naar de waarde in het
economisch verkeer. Als op basis van die waardering geconcludeerd wordt dat sprake is van een schenking –
omdat de 50-50 grens wordt overschreden of het aandeel van de meestvermogende toeneemt – moet voor de
heffing van het schenkingsrecht de grondslag worden vastgesteld op basis van de waarderingsregels uit de
Successiewet. 
Dat kan tot opmerkelijke verschillen leiden. 
Stel dat tot het vermogen van een van de echtgenoten een pand behoort. Dat pand heeft een werkelijke
waarde van 500, en een WOZ-waarde van 400. Voor de toetsing van de vermogensverschuiving – of sprake is
van een schenking – moet uitgegaan worden van een waarde van 500. Als bij die waardering sprake is van een
belastbare schenking moet vervolgens de grondslag voor de heffing van het schenkingsrecht worden berekend
met een waarde van 400. Dan kan het voorkomen dat bij die waardering de 50-50 grens niet wordt
overschreden, en er geen sprake is van een schenking! De wetgever heeft verzuimd om aan te geven welke
waarde in zo’n situatie beslissend is. Dat moet alsnog gebeuren.

Reikwijdte van de regeling
De nieuwe wettelijke regeling gaat niet alleen gelden voor gehuwden, maar ook voor ongehuwd
samenwonenden die een notarieel samenlevingscontract hebben waarin een wederzijdse zorgverplichting is
opgenomen. Deze samenwoners lijken zozeer op gehuwden die hun vermogensregime regelen in huwelijkse
voorwaarden dat eenzelfde behandeling gewenst is. De voorwaarde van een notarieel samenlevingscontract
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met wederzijdse zorgverplichting is noodzakelijk voor de controleerbaarheid. Als samenwoners hun onderlinge
financiële verhoudingen niet in een notariële maar onderhandse akte hebben vastgelegd – al dan niet met een
wederzijdse zorgverplichting – worden onderlinge vermogensverschuivingen beoordeeld aan de hand van de
reguliere civielrechtelijke criteria voor een schenking.

Partners kiezen in het algemeen voor een huwelijk om hun affectieve relatie een juridische grondslag te geven,
met alle daarbij behorende rechten en verplichtingen. Het komt ook voor dat het huwelijk wordt opgezocht
louter vanwege het fiscale voordeel. In de nieuwe wettelijke regeling wordt vastgelegd dat wanneer het
huwelijk of het notariële samenlevingscontract wordt gesloten met als voornaamste doel het ontgaan van
schenk- of erfbelasting, elke vermogensverschuiving belastbaar is. De inspecteur moet bewijzen dat er sprake
is van een nephuwelijk of samenlevingscontract. Slaagt hij daarin dan is over elke vermogensoverheveling
van de ‘rijke’ naar de ‘arme’ echtgenoot schenk- of erfbelasting verschuldigd.
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Een personeelsfonds is een must!

 

 31 oktober 2017 

Een personeelsfonds is een nuttig hulpmiddel voor het optimaliseren van de arbeidsvoorwaarden van uw
medewerkers. Ook onder de werkkostenregeling. Een personeelsfonds is een aantrekkelijk alternatief voor
‘leuke dingen voor het personeel’ als u de vrije loonruimte van 1,2% van de loonsom al voor andere
personeelsvoorzieningen heeft benut. Een voorbeeld ter verduidelijking.
Als u als werkgever uw werknemer een geschenk geeft van stel € 100 en dat geschenk past niet meer
binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling, dan bent u daarover 80% eindheffing verschuldigd. Het
geschenk kost u in totaal € 180, de werknemer krijgt het netto geschenk van 100.
Als werkgever en werknemers ieder een bijdrage in het personeelsfonds hebben gestort van € 50, kan het
fonds dat geschenk van € 100 belastingvrij aan de werknemer geven. U kunt als werkgever de bijdrage
van de werknemer in het fonds van € 50 voor uw rekening, ook weer boven de vrije ruimte. Dat kost u
dan € 50 plus de eindheffing van 80% van € 50 = € 40, in totaal € 90. Daar komt bij uw eigen bijdrage in
het personeelsfonds van € 50, zodat uw totale kosten € 140 bedragen. Dat is wel € 40 minder dan in de
eerstgenoemde variant, terwijl de werknemer ook hier het geschenk met een waarde van € 100 netto
overhoudt. Overleg het eens met uw adviseur.
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Is de samenwonersvrijstelling van toepassing?

 

 30 oktober 2017 

Mijn vriend en ik gaan uit elkaar. Wij hebben jaren geleden onze woning gezamenlijk gekocht, en
het is nu de bedoeling dat ik zijn aandeel in de woning ga overnemen. De vraag is of we op die
overdracht de heffing van overdrachtsbelasting kunnen besparen met toepassing van de
samenwonersvrijstelling. Mijn onverdeeld aandeel in de woning is 60%, mijn vriend heeft 40%. Die
verdeling was bij de aankoop van de woning nog 80% - 20%. Een paar jaar na de aankoop, toen
mijn vriend een betaalde baan kreeg, heb ik een 20% aandeel aan hem overgedragen en sindsdien
is de verhouding 60% - 40%. Kunnen wij de samenwonersvrijstelling toepassen?

Antwoord
De wet op de overdrachtsbelasting kent een vrijstelling van
overdrachtsbelasting bij een verdeling van een onroerende
zaak die gezamenlijk verkregen is door samenwoners. Voor
deze regeling worden als samenwoners aangemerkt
‘personen die een duurzame samenwoning beogen en een
gemeenschappelijk huishouding voeren’. De samenwoners
kunnen ongehuwd zijn, zoals u en uw vriend, maar ook
gehuwden en geregistreerde partners kunnen deze
vrijstelling benutten als zij gezamenlijk een woning hebben
verkregen die niet tot de huwelijksgoederen- c.q.
partnergemeenschap behoort. 
Achtergrond van de samenwonersvrijstelling is om
ongehuwd samenwonenden voor de heffing van
overdrachtsbelasting zoveel mogelijk hetzelfde te
behandelen als gehuwden en geregistreerde partners. Die
zijn immers bij de verdeling van een onroerende zaak die
tot hun huwelijksgoederen- c.q. partnergemeenschap
behoort ook geen overdrachtsbelasting verschuldigd.
Voorwaarde voor toepassing van de samenwonersvrijstelling
is dat de ene deelgenoot voor niet minder dan 40% en de andere deelgenoot voor niet meer dan 60%
gerechtigd is tot de gemeenschappelijke onroerende zaak. U en uw vriend voldoen aan deze in de wet vereiste
bandbreedte. Vereist is voorts dat die bandbreedte van 60% - 40% direct bij de gezamenlijke verkrijging van
de onroerende zaak is ontstaan. En daaraan is in uw situatie niet voldaan. Bij aankoop van de woning was de
gerechtigdheid 80% - 20%, en die is pas later omgezet naar de vereiste 60% - 40%. De wet stelt de 60% -
40% eis vanaf de gezamenlijke verkrijging om oneigenlijk gebruik van de vrijstelling te voorkomen. U kunt de
vrijstelling niet toepassen. 
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De inkeerregeling: laatste ronde?

 

 30 oktober 2017 

In het laatste nummer van BelastingBelangen vermeldt u dat de inkeerregeling per 1 januari 2018
wordt afgeschaft. Zie ook: Inkeerregeling vervalt per 1 januari 2018. Is dat wel waar? Er is toch een
overgangsregeling afgesproken? Per wanneer vervalt voor mij de laatste mogelijkheid om mijn in
het buitenland gestalde, fiscaal onbekende vermogen boetevrij te melden bij de Nederlandse
Belastingdienst? En moet ik dat nu wel of niet doen, dat melden? Hoe groot is de kans dat de fiscus
mijn geld opspoort?

Antwoord
Bij de publicatie van het Belastingplan 2018 bleek dat er inderdaad een overgangsregeling is getroffen voor de
afschaffing van de inkeerregeling. Dat was nog niet bekend bij het verschijnen van BelastingBelangen,
augustus 2017: Inkeerregeling vervalt per 1 januari 2018. De inkeerregeling blijft van toepassing voor
belastingaangiften die vóór 1 januari 2018 zijn gedaan of die voor die datum hadden moeten zijn gedaan, én
met betrekking tot inlichtingen, gegevens of aanwijzingen die vóór 1 januari 2018 zijn verstrekt of hadden
moeten zijn verstrekt. U heeft derhalve sowieso nog de tijd tot 31 december 2017 om schoon schip te maken
en uw verzwegen buitenlandse vermogen bij de Belastingdienst te melden door aangifte te doen, dan wel
informatie te verstrekken. Die termijn kan nog langer zijn als u ná 1 januari 2018 een aangifte indient of
informatie verstrekt, die u volgens de spelregels vóór 1 januari 2018 hadden moeten indienen of verstrekken.
Of u daadwerkelijk moet inkeren, is uw beslissing. Wij
adviseren u om dat wel te doen. De kans dat de fiscus uw
verzwegen geld opspoort wordt steeds groter doordat
buitenlandse autoriteiten steeds meer financieel gevoelige
informatie met elkaar uitwisselen. En zoals u zelf ook al
aangeeft, de boetes zijn niet mals. Als de fiscus uw
verzwegen vermogen opspoort kan u dat een boete kosten
van 300% van de belasting over het verzwegen vermogen.
Zie ook BelastingBelangen, juni 2009: Zwartspaarders:
inkeerregeling beperkt en boete naar 300%. Als u eigener
beweging binnen twee jaar na de foute aangifte tot inkeer
komt bespaart u zich de boete; komt u na de
tweejaarstermijn eigener beweging tot inkeer dan kan de
boete oplopen tot maximaal 120% van de alsnog
verschuldigde belasting als er sprake is van opzet of grove
schuld. Na de afschaffing van de inkeerregeling kan ook bij
inkeer binnen twee jaar na de foutieve aangifte een
vergrijpboete worden opgelegd. 
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25% bijtelling blijft 25%, in 2017 en volgende jaren

 

 30 oktober 2017 

Per 1 januari 2017 is de bijtelling privégebruik auto voor alle – niet elektrische – auto’s gesteld op
22% van de catalogusprijs inclusief BTW en BPM. Ook voor auto’s die in 2016 nog voor een
bijtelling van 25% in aanmerking kwamen. De 22% bijtelling geldt uitsluitend voor auto’s met een
datum eerste toelating op of na 1 januari 2017. Een 25% auto die in december 2016 is aangeschaft
valt (nog 60 maanden) onder de 25% bijtelling, de bijtelling wordt per 2017 niet verminderd naar
22%. Rechtbank Den Haag heeft recent beslist dat deze overgangsregeling niet in strijd is met het
gelijkheidsbeginsel en ook geen individuele en buitensporige last oplevert.

Vier automobilisten, lid van de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR), gingen in beroep tegen de inhouding van
loonheffing over hun loon van januari 2017. In dat loon was begrepen een (tijdsevenredige) bijtelling
privégebruik auto naar de forfaitaire bijtelling van 25%. De vier automobilisten hadden allen een (25%) auto
voor zakelijk en privégebruik met een datum eerste toelating vóór 1 januari 2017. Zij stelden dat sprake was
van een ongeoorloofde ongelijke behandeling van gelijke gevallen omdat voor hun privégebruik de
25%-bijtelling bleef gelden volgens de overgangsregeling, terwijl voor een identieke auto met een datum eerste
toelating op of na 1 januari 2017 de bijtelling 22% is. 
Rechtbank Den Haag wees hun beroep af.
De Rechtbank besliste dat de keuze van de wetgever voor
deze overgangsregeling een redelijke grond heeft. De
wetgever heeft met deze regeling ongewenste effecten
willen voorkomen, zoals een keuze van belastingplichtigen
kort voor de wetswijziging voor een minder zuinige auto
omdat de bijtelling voor die auto’s toch op korte termijn
omlaag zou gaan. Volgens de Rechtbank is van een
ongeoorloofde ongelijke behandeling geen sprake. Verder
besliste de Rechtbank dat de overgangsregeling geen
inbreuk vormt op het ongestoord genot van eigendom, als
bedoeld in het Eerste Protocol van het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens. De werknemers hadden niet
aannemelijk gemaakt dat zij werden getroffen door een
individuele en buitensporige, dan wel onredelijke last. 
De Rechtbank verklaarde het beroep ongegrond. 

Commentaar
De VZR heeft goede argumenten in deze kwestie. Een
verschillende bijtelling voor identieke auto’s, afhankelijk van
de datum eerste toelating, is niet proportioneel. Dat verschil in fiscale behandeling past ook niet binnen de
bedoeling van de wetgever met deze wetswijziging. Dat alles betekent nog niet dat de overgangsregeling
ontbloot is van elke redelijke grond, en de Rechtbank geeft daar voorrang aan. Deze procedure krijgt een
vervolg: de VZR zal wel in beroep gaan tegen deze afwijzende uitspraak. 

 

26 © Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

http://www.belastingbelangen.nl/


 

Schuiven met de aftrek hypotheekrente

 

 31 oktober 2017 

Als uw inkomen in box 1 in 2018 lager zal zijn dan dit jaar, is het voordelig om (hypotheek)rente op uw
eigen woning nog dit jaar vooruit te betalen. U kunt de rente dit jaar dan tegen een hoger tarief in aftrek
brengen dan volgend jaar. U kunt zes maanden rente vooruitbetalen, mits die rente ook contractueel toe
te rekenen is aan de periode van 1 januari tot 30 juni 2018. Die vooruitbetaalde rente is in 2017 volledig
aftrekbaar. 
Heeft u een (hypothecaire) eigenwoninglening waarvan de verplichting tot rentebetaling doorloopt tot ná
30 juni 2018 − bijvoorbeeld als in de leenovereenkomst expliciet is vastgelegd dat de rente jaarlijks vervalt
op 1 december − dan is het niet mogelijk om rente fiscaal aftrekbaar vooruit te betalen. U moet dan de
voorwaarden van de lening zodanig aanpassen, samen met uw hypotheeknemer, dat aftrek van
vooruitbetaalde rente alsnog mogelijk wordt. Het vooruitbetaalde bedrag aan rente vermindert uw
vermogen in box 3 : ook dat levert u nog een belastingbesparing op.
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Luxe woning: zakelijk gebruik, toch verplicht privé

 

 24 oktober 2017 

Wonen is een privé aangelegenheid. De ondernemer die een woonhuis koopt, moet dat pand in
beginsel dan ook tot zijn privévermogen rekenen. Die vermogensetikettering kan anders uitpakken
als de ondernemer een niet te verwaarlozen gedeelte van de woning voor zijn onderneming
gebruikt. Er is dan sprake van een pand in gemengd gebruik, en de ondernemer kan zijn woning dan
geheel of gedeeltelijk tot het ondernemingsvermogen rekenen. Volgens vaste rechtspraak moet de
woning dan voor tenminste 10% bedrijfsmatig worden gebruikt. Rechtbank Den Haag heeft die
grens in een recente uitspraak genegeerd voor een zeer luxe woning: de woning behoorde tot het
verplichte privévermogen, ondanks een zakelijk gebruik van meer dan 10% van de oppervlakte van
de woning.

Bob Sleeman was een succesvolle tandarts-implantoloog. In zijn praktijk werkten zo’n 20 medewerkers. Bob
liet in 2011/2012 een prachtige woning bouwen, op een perceel van 3.750 meter, met een bewoonbare
oppervlakte van 363 m². De woning had een binnenzwembad, een sauna en een stoomcabine. Naast de woning
was een dubbele garage opgetrokken, met autolift, en verderop een botenhuis, met berging en aanlegsteiger.
De bouwkosten van de woning en verdere opstallen bedroegen € 3,6 miljoen. Bob betrok de woning in maart
2012. Hij gebruikte een werkruimte van 55 m² en een archiefruimte van 6 m² in de woning uitsluitend voor zijn
praktijk.
Bob rekende de gehele woning in zijn aangifte IB 2012 tot
zijn ondernemingsvermogen. 
De inspecteur was het daar niet mee eens, en in de
daaropvolgende procedure Rechtbank Den Haag ook niet.
De Rechtbank vond het aannemelijk dat de keuze voor de
luxe woning was ingegeven door de wens van
belanghebbende om te kunnen beschikken over een
comfortabele woonruimte; overwegingen voor een goede,
succesvolle praktijkuitoefening waren daar volledig
ondergeschikt aan. Een strikt persoonlijk motief had geleid
tot de verwerving van een kostbare woning die
overheersend voor privédoeleinden werd gebruikt. De
Rechtbank besliste dat een keuze voor
ondernemingsvermogen in de gegeven situatie niet binnen
de grenzen der redelijkheid viel. Daaraan deed niet af dat
meer dan 10% van de oppervlakte van de woning voor de
onderneming werd gebruikt. De Rechtbank verklaarde het
beroep ongegrond.

Commentaar
Over de grenzen van de redelijkheid valt altijd te twisten, maar deze uitspraak is alleszins reëel. De
ondernemer in de berechte casus gebruikte zijn woning voor meer dan 16% van het vloeroppervlak voor zijn
onderneming, en dat heeft normaliter tot gevolg dat de woning tot het keuzevermogen kan worden gerekend.
Maar die vlieger gaat niet op bij een extravagante, dure woning waar persoonlijke wensen en privé
overwegingen bepalend zijn geweest voor de bouw en inrichting van dat pand. 
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BP 2018 én Rutte III: Dividendbelasting, over en uit

 

 29 oktober 2017 

De dividendbelasting, de voorheffing op inkomen uit dividenden, wordt ten principale aangepakt. In
het Belastingplan 2018 wordt – in een afzonderlijk wetsvoorstel – de inhoudingsplicht van de
houdstercoöperatie uitgebreid, de inhoudingsvrijstelling verruimd en diverse
antimisbruikbepalingen aangescherpt. 
Het regeerakkoord van Rutte III bevat een verdergaand voorstel: de dividendbelasting moet per
2019 worden afgeschaft, om Nederland aantrekkelijker te maken als vestigingsplaats voor
internationaal opererende bedrijven. Maar deze voorheffing blijft gehandhaafd voor
misbruiksituaties en op dividenden naar low tax jurisdictions. Voor uitgaande royalty’s en
rentebetalingen naar deze taxhavens komt er een bronheffing.

De houdstercoöperatie
Een houdstercoöperatie is een coöperatie waarvan de feitelijke werkzaamheden voor 70% of meer bestaan uit
het houden van deelnemingen of het direct of indirect financieren van verbonden lichamen of verbonden
natuurlijke personen. Per 1 januari 2018 moeten houdstercoöperaties dividendbelasting gaan inhouden op
‘opbrengsten uit hoofde van kwalificerende lidmaatschapsrechten’. Van een kwalificerend lidmaatschapsrecht is
pas sprake als dat recht betrekking heeft op ten minste 5% van de jaarwinst van een coöperatie, dan wel op
ten minste 5% van wat bij liquidatie van die coöperatie wordt uitgekeerd. Daarbij worden de
lidmaatschapsrechten van verbonden lichamen en natuurlijke personen gezamenlijk in aanmerking genomen.
Een houdstercoöperatie hoeft geen dividendbelasting in te houden op een gehele of gedeeltelijke teruggaaf van
inleggelden. 

Uitbreiding inhoudingsvrijstelling
Een BV die dividend uitkeert kan de inhouding van dividendbelasting achterwege laten als het dividend bij de
aandeelhouder onder de deelnemingsvrijstelling of -verrekening valt. Deze vrijstelling geldt nu uitsluitend als de
ontvangende aandeelhouder gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische
Ruimte. Per 1 januari 2018 geldt de vrijstelling in beginsel ook als de aandeelhouder gevestigd is in een andere
staat waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten waarin een dividendbepaling is opgenomen. 
De inhoudingsvrijstelling is niet van toepassing ingeval van misbruik. 
Van misbruik is sprake als de aandelen in de in Nederland gevestigde vennootschap of houdstercoöperatie
worden gehouden met als hoofddoel of een van de hoofddoelen om de heffing van dividendbelasting bij een
ander te ontgaan (de subjectieve toets) en er sprake is van een kunstmatige constructie of transactie (de
objectieve toets). Voor deze twee toetsen gelden diverse substancevoorwaarden.

Dividendbelasting afgeschaft
Rutte III wil de dividendbelasting per 2019 afschaffen om Nederland aantrekkelijker te maken als
vestigingsplaats voor internationaal opererende bedrijven die hier economisch activiteiten en werkgelegenheid
genereren. Voor misbruiksituaties en dividenden naar laag belastende landen – low tax jurisdictions – geldt een
uitzondering: voor die situaties wordt de dividendbelasting gehandhaafd. Op uitgaande royalty's en
rentebetalingen naar die low tax jurisdicties komt een bronheffing.

Commentaar
Het afschaffen van de dividendbelasting kost de Nederlandse schatkist zo’n € 1,4 miljard per jaar. De oppositie
heeft er geen goed woord voor over, zeker als deze ‘gunst voor het internationale bedrijfsleven’ wordt afgezet
tegen de ‘boodschappenboete’ door de verhoging van de BTW van 6% naar 9%. Opmerkelijk is wel dat de
afschaffing van de dividendbelasting in geen enkel verkiezingsprogramma was opgenomen. Burgers hebben
hier niets te kiezen gehad. Dat maakt dit voorstel – dat kennelijk een ‘cadeautje voor Rutte’ was – tot een
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ondemocratische maatregel.
Brievenbusmaatschappijen mogen niet profiteren van de afschaffing van dividendbelasting. Maar wat is wél en
wat geen misbruik? Komen er nieuwe substance-eisen om het kaf van het koren te scheiden? En geldt de
dividendbelasting naar low tax jurisdictions straks ook voor actieve ondernemingen in dat land, of uitsluitend
voor passieve entiteiten die gevestigd zijn in zo’n laag belastend land? Ontgaansstructuren liggen hier op de
loer, bijvoorbeeld door het tussenschuiven van een bedrijfsonderdeel in een ‘net’ land. Het vormgeven van de
uitzonderingen op de afschaffing van dividendbelasting wordt een lastige technische exercitie.
Met de invoering van een bronbelasting op royalty’s en rente neemt Nederland afscheid van wat wel
bestempeld is als een van de kroonjuwelen van het Nederlandse belastingstelsel. De vormgeving van deze
bronheffing – de afbakening van de heffingsgrondslag - is gecompliceerd. De tijd zal het leren.
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Belastingplan 2018: Afschaffen BTW-landbouwregeling

 

 24 oktober 2017 

De landbouwregeling in de omzetbelasting wordt afgeschaft. Landbouwers, veehouders, tuin- en
bosbouwers moeten vanaf 1 januari 2018, net als andere ondernemers, omzetbelasting gaan
voldoen over de door hen verrichte prestaties en kunnen dan ook de omzetbelasting over de aan
hen verrichte prestaties terugvragen. Agrarische ondernemers die per 2018 niet langer onder de
landbouwregeling vallen, kunnen met toepassing van de herzieningsregeling alsnog in aanmerking
komen voor een aftrek van omzetbelasting op hun investeringen van vóór 1 januari 2018. Dat kan
een welkome belastingteruggaaf opleveren.

Bij de invoering van de Wet Omzetbelasting in 1968 is een
specifieke regeling voor landbouwers, veehouders, tuin- en
bosbouwers ingevoerd omdat de wetgever het ongewenst
vond om deze ondernemers te verplichten een
BTW-administratie te voeren. Deze agrarische ondernemers
blijven op grond van de BTW-landbouwregeling buiten de
omzetbelasting: zij hoeven geen BTW af te dragen, en
kunnen de hen in rekening gebrachte belasting niet als
voorbelasting aftrekken. De regeling kent een
landbouwforfait om BTW-cumulatie te voorkomen: de
BTW-ondernemer die goederen of diensten afneemt van een
vrijgestelde agrarische ondernemer kan 5,4% van de
verkoopprijs als voorbelasting in aftrek brengen. 
De BTW-landbouwregeling is facultatief: een agrarisch
ondernemer kan er voor kiezen om geen gebruik te maken
van de BTW-landbouwregeling. Hij wordt dan op de
gebruikelijke wijze in de BTW-heffing betrokken; het
landbouwforfait geldt dan niet. 
Financiën wil de BTW-landbouwregeling afschaffen omdat er
geen redenen meer zijn om agrarische ondernemers voor de omzetbelasting anders te behandelen. Bovendien
kiezen steeds meer ondernemers in deze sector er voor om geen gebruik te maken van de
BTW-landbouwregeling: ondernemers die veel investeren zijn beter af met de aftrek van voorbelasting.
Agrarische ondernemers die nu nog onder de BTW-landbouwregeling vallen kunnen met de herzieningsregeling
alsnog een gedeelte van de omzetbelasting op investeringen van vóór 2018 in aftrek brengen. Dat betreft:
• investeringsgoederen die vóór 1 januari 2018 in gebruik zijn genomen. De herzieningsperiode is voor

onroerende investeringsgoederen 10 jaar, en voor roerende 5 jaar. Het jaar van aanschaf / ingebruikneming
telt mee voor 1/10 of 1/5 deel. De herziening wordt normaliter over een aantal jaren gespreid, maar bij deze
wetswijziging vindt de herziening in één keer plaats, en wel in het eerste belastingtijdvak van 2018.

• goederen en diensten die vóór 1 januari 2018 zijn aangeschaft, maar die nog niet in gebruik zijn genomen.
De BTW-aftrek vindt plaats in het eerste tijdvak van 2018.

Commentaar
Het vervallen van de landbouwregeling kan agrarische ondernemers een profijtelijke BTW-herziening opleveren:
zie het kader.
De agrarische sector voelt zich overvallen door het afschaffen van de landbouwregeling. De brancheorganisaties
vrezen een administratieve lastenverzwaring en zij vinden de voorbereidingstijd te kort. Financiën vindt deze
bezwaren niet steekhoudend, ook al omdat het afschaffen van de BTW-landbouwregeling al veel eerder, in
2016 bij de begroting van het ministerie van Economische Zaken aan de orde is gesteld. 
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De paardensector wordt wel getroffen door de afschaffing van de landbouwregeling. De BTW-heffing bij verkoop
van paarden verslechtert de concurrentiepositie van Nederland, met name ten opzichte van Duitsland en
Frankrijk waar nog wel een landbouwregeling van toepassing is.

Voorbeeld BTW-herziening onroerend investeringsgoed

Een landbouwer heeft op 1 december 2014 een nieuwe stal verworven voor € 100.000 plus 21% BTW. De
landbouwer heeft deze stal per direct in gebruik genomen. De ondernemer heeft de BTW vanwege de
landbouwregeling niet in aftrek kunnen brengen. Zijn boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
De herzieningstermijn voor een onroerend investeringsgoed is 9 jaar na het jaar van de ingebruikneming,
ofwel tot en met 2023. 
Als de ondernemer de stal per 1 januari 2018 voor BTW-belaste prestaties gaat gebruiken kan 
hij met de herzieningsregeling in het eerste tijdvak van 2018 alsnog aan BTW in aftrek brengen 6 jaar
(2018 tot en met 2023) x 1/10 van € 21.000 = € 12.600.

Stel dat de ondernemer de stal per 1 januari 2019 vrijgesteld van BTW gaat verhuren. Hij moet dan de in
2018 alsnog in aftrek gebrachte omzetbelasting van € 12.600 herzien. Die herziene BTW wordt geacht in
aftrek te zijn gebracht in het tijdvak waarin 1 december 2014 valt (het tijdstip van investering /
ingebruikneming).
Dat betekent dat de herziening in 2019 betrekking heeft op de jaren 2019 tot en met 2023. Per jaar is de
herziening 1/10 x € 12.600 = € 1.260. Als de ondernemer de stal tot en met 2023 vrij van BTW verhuurt
bedraagt de totale herziening 5 x € 1.260 = € 6.300.
De ondernemer geniet per saldo een BTW-aftrek van € 6.300 (2018: aftrek € 12.600, 2019 tot en met
2023: afdracht € 6.300) voor één jaar BTW-belast gebruik van de stal!
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Echtscheiding: let op de verdeling van de aftrek
hypotheekrente

 

 31 oktober 2017 

Fiscale partners / echtgenoten kunnen de inkomsten uit eigen woning vrijelijk onderling verdelen voor de
heffing van inkomstenbelasting. Door die vrije toerekening kunnen de negatieve inkomsten uit eigen
woning – het eigenwoningforfait minus de eigenwoningrente – optimaal toegerekend worden aan de
partner met het hoogste inkomen in box 1. Dat levert de hoogste belastingteruggave op. Partners kunnen
de onderlinge verdeling wijzigen totdat hun aanslag inkomstenbelasting onherroepelijk vaststaat. Voor een
aanpassing van die verdeling is instemming van beide partners vereist. Dat geldt ook ná echtscheiding, als
een van de ex-echtgenoten alsnog een (groter) deel van de fiscale aftrekpost in de laatste jaren van het
huwelijk toegerekend wil krijgen. Dat moet tijdig geregeld worden als u nog ‘on speaking terms’ bent met
uw a.s. ex-echtgenoot.
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Belastingplan 2018: Aanscherping BTW-nultarief voor
zeeschepen

 

 24 oktober 2017 

De lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht – op grond van de BTW-richtlijn 2006 – om een
BTW-vrijstelling toe te passen voor de levering van schepen die op volle zee worden gebruikt voor
het vervoer van passagiers tegen betaling, vrachtvervoer, visserij etc. De BTW-vrijstelling geldt ook
voor de bevoorrading van die schepen, plus nog vele andere diensten voor die schepen. Nederland
heeft deze vrijstelling in de wet opgenomen als een BTW-nultarief. De Europese Commissie vindt
dat de Nederlandse bepaling voor dit nultarief te ruim geformuleerd is: het nultarief is (vanaf 1
januari 2018) uitsluitend nog toegestaan voor zeeschepen die daadwerkelijk worden gebruikt voor
de vaart op volle zee, buiten de territoriale 12-mijlszone.

Het kabinet is het eens met de kritiek van de Europese Commissie dat het BTW-nultarief voor zeeschepen in
onze wetgeving te ruim geformuleerd is. In de wettelijke regeling moet expliciet naar voren komen dat het
nultarief uitsluitend van toepassing is op schepen die daadwerkelijk voor de vaart op volle zee worden gebruikt.
Onze wettelijke regeling moet worden aangepast om een inbreukprocedure te voorkomen.
Het BTW-nultarief is vanaf 1 januari 2018 van toepassing
als de ondernemer het schip geheel of nagenoeg geheel –
voor 90% of meer – gebruikt voor de vaart op volle zee. De
ondernemer moet dat vereiste gebruik aantonen aan de
hand van de verhouding tussen de in een jaar in totaal
gevaren afstand én de in datzelfde jaar op volle zee
afgelegde afstand. Voor schepen die hij al vóór 2018 in
gebruik heeft genomen kan de ondernemer er ook voor
kiezen om het gebruik op volle zee aan te tonen aan de
hand van de verhouding tussen het aantal reizen over volle
zee en het totaal aantal reizen in die periode. 

Commentaar
Dit voorstel heeft vergaande negatieve gevolgen voor
ondernemers die veerdiensten onderhouden tussen het
vasteland en de Waddeneilanden. Deze ondernemers
kunnen nu – krachtens een overgangsregeling – kiezen
tussen BTW-vrijgesteld personenvervoer zonder aftrek van
voorbelasting, en personenvervoer belast tegen het lage
BTW-tarief mét aftrek van voorbelasting. De keuze voor een vrijstelling – zoals toegepast door TESO, de
veerdienst op Texel – wordt per 2018 onmogelijk doordat deze ondernemers op de levering van een veerboot,
onderhoud, reparaties en de benodigde brandstof 21% BTW in rekening gebracht zal worden. De wetswijziging
kan ook averechtse gevolgen hebben voor visserijschepen en commercieel geëxploiteerde jachten die niet voor
90% of meer voor de vaart op volle zee worden gebruikt. 
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Belastingplan 2018: Geneesmiddelen in de BTW

 

 24 oktober 2017 

Financiën wil het begrip geneesmiddelen in de omzetbelasting per 1-1-2018 aanscherpen en dat
koppelen aan de Geneesmiddelenwet, de wet waarin toelating, kwaliteit, werkzaamheid en risico’s
van geneesmiddelen zijn geregeld. Met deze wetswijziging wordt een arrest van de Hoge Raad van
november 2016 ‘hersteld’: ons hoogste rechtscollege besliste toen dat bepaalde
zonnebrandmiddelen met een UVA- of UVB filter én natriumfluoridehoudende tandpasta
kwalificeren als geneesmiddelen in de zin van de omzetbelasting en mitsdien onder het 6%
BTW-tarief vallen.

De kwalificatie als geneesmiddel is voor de omzetbelasting niet gekoppeld aan de geregistreerde afgifte van een
handelsvergunning of een andere goedkeuring van de bevoegde autoriteiten om een product als geneesmiddel
in de handel te brengen. De kwalificatie voor de omzetbelasting hangt af van de presentatie, toediening of
aanwending als geneesmiddel. De Geneesmiddelenwet stelt daarvoor strengere eisen: een product kwalificeert
als geneesmiddel op basis van de presentatie aan het publiek (het aandieningscriterium) of op basis van de
werking van de stof in het menselijk lichaam (het toedieningscriterium). Het voldoen aan alleen het
aandieningscriterium is onvoldoende om als geneesmiddel te worden aangemerkt. De Geneesmiddelenwet eist
daarvoor de afgifte van een handelsvergunning door het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) of
het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), ofwel het geneesmiddel moet expliciet zijn vrijgesteld van het
hebben van zo’n handelsvergunning. De Geneesmiddelenwet wil zo de consument beschermen tegen niet
werkzame en onveilige producten.
Het onderscheid tussen gezondheidsclaims en medische
claims is niet eenvoudig. Producten kunnen thans op basis
van hun presentatie voor de omzetbelasting als
geneesmiddel worden aangemerkt, terwijl ze dat voor de
Geneesmiddelenwet niet zijn, én door consumenten ook niet
als zodanig worden ervaren. Het arrest van de Hoge Raad,
waarbij bepaalde zonnebrandcrèmes en tandpaste als
geneesmiddel onder het 66 BTW-tarief zijn gebracht, heeft
er toe geleid dat de detailhandel meer dan 1.200 producten
bij de Belastingdienst heeft voorgelegd met de vraag of
hierop – ook – het verlaagde BTW-tarief kan worden
toegepast. Financiën voelt niets voor zo’n onderzoek en
kiest voor een wetswijziging, vanwege het budgettaire
belang (van zo’n € 30 miljoen) én de duidelijkheid die
koppeling aan de Geneesmiddelenwet brengt.

Commentaar
Het is nog maar de vraag of dit voorstel de eindstreep zal
halen. Financiën heeft deze kwestie al eerder willen regelen,
bij het Belastingplan 2016, en dat is toen niet gelukt. De nood is nu wel hoger door het arrest van de Hoge
Raad en het daarmee gemoeide budgettaire belang. 
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Belastingplan 2018: Pand- en hypotheekhouders:
BTW-aansprakelijk

 

 29 oktober 2017 

Het kabinet stelt voor om een nieuwe aansprakelijkheidsregeling in te voeren voor pandhouders,
hypotheekhouders en executanten. De aansprakelijkheid ziet op de omzetbelasting die een
ondernemer verschuldigd is bij verkoop van een zaak waarop een pand-, hypotheek- of
executierecht rust, waarbij de levering niet onder de BTW- verleggingsregeling kan worden
gebracht.

Een pand- of hypotheekhouder heeft het recht om de aan hem verpande of verhypothekeerde zaak te verkopen
als de schuldenaar – veelal een ondernemer – zijn verplichtingen niet nakomt. Dat geldt ook voor een
executant, een schuldeiser die op grond van een rechterlijk vonnis beslag heeft laten leggen op een zaak van
de schuldenaar. De pand- of hypotheekhouder mag die zaak namens de schuldenaar verkopen, binnen en
buiten faillissement: zij kunnen hun zekerheidsrechten uitwinnen alsof er geen faillissement is. De executant
kan de zaak door een gerechtsdeurwaarder laten verkopen. Al deze schuldeisers moeten de opbrengst van de
verkochte zaak afboeken op hun openstaande vordering op de schuldenaar. In die opbrengst is ook de
omzetbelasting begrepen die verschuldigd is vanwege de levering van de verkochte zaak. De ondernemer moet
die belasting afdragen, maar daarvan komt in de praktijk weinig of niets terecht: de ondernemer is ófwel al
failliet ófwel hij verkeert in grote betalingsproblemen en kan de verschuldigde belasting niet meer afdragen.
De Belastingdienst wil voorkomen dat zij achterblijft met een onverhaalbare omzetbelastingvordering. Daarom
is per 2007 op deze situaties de BTW-verleggingsregeling van toepassing verklaard: niet de verkopende
ondernemer moet de BTW voldoen, maar de ondernemer die de prestatie afneemt, de koper. Die kan
vervolgens zijn terug te vragen omzetbelasting – de voorbelasting – verrekenen met de door hem te betalen,
de verlegde omzetbelasting. Door deze aanpak krijgt de pand- of hypotheekhouder, dan wel de executant niet
de beschikking over het bedrag aan omzetbelasting dat in de opbrengst is begrepen: hij kan zich op dit deel
van de opbrengst niet verhalen. 

De verleggingsregeling kan niet worden toegepast als de pand- of hypotheekhouder ofwel de executant geen
ondernemer (in de zin van de omzetbelasting) zijn, én evenmin bij leveringen van roerende zaken op grond van
een executoriale titel. In deze situaties loopt de Belastingdienst wél het risico dat de verschuldigde
omzetbelasting niet op de verkopende ondernemer kan worden verhaald. Dat wordt aangepakt: de
Belastingdienst kan vanaf 1 januari 2018 de pandhouder, hypotheekhouder of executant aansprakelijk stellen
voor de niet-betaalde omzetbelasting als de verleggingsregeling niet van toepassing is op de verkoop van de
bezwaarde zaak. De nieuwe aansprakelijkheidsbepaling is van toepassing op leveringen binnen én buiten een
faillissement. Voor executanten geldt, anders dan voor pand- en hypotheekhouders, dat een beslag vervalt
zodra het faillissement wordt uitgesproken. De aansprakelijkheidsbepaling geldt daardoor niet voor executanten
binnen een faillissement. 

Commentaar
De nieuwe aansprakelijkheidsregeling geldt in aanvulling op de BTW-verleggingsregeling. De fiscus voorkomt zo
dat zij nadeel leidt als een zaak wordt verkocht waarop een pand-, hypotheek- of executierecht rust, en de
koper van die zaak geen ondernemer is, of als sprake is van levering van een roerende zaak. De pand- of
hypotheekhouder en de executant moeten opdraaien voor de fouten van de schuldenaar zonder dat zij de kans
krijgen om aan te tonen dat zij niets van doen hebben met de handelingen van degene die de belasting had
moeten betalen. Dat lijkt in strijd met het evenredigheidsbeginsel.
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Niet vergeten: een onbelaste overlijdensuitkering

 

 31 oktober 2017 

Een werkgever moet bij het overlijden van zijn werknemer diens echtgenoot of partner een belastingvrije
overlijdensuitkering toekennen van één keer het maandloon. Fiscaal kan deze belastingvrije
overlijdensuitkering worden verhoogd tot drie keer het maandloon. De uitkering moet plaatsvinden
uiterlijk in het jaar na het overlijden. De werkgever kan zo’n belastingvrije uitkering doen bij het overlijden
van de werknemer, diens partner, en zijn kinderen of pleegkinderen. 
Deze vrije uitkeringen gelden ook voor de directeur-grootaandeelhouder van de BV. 
Als u én uw echtgenoot beiden bij de BV op de payroll staan kan dat bij een onverhoopt overlijden van een
van u beiden tot een belastingvrije uitkering van 2 x 3 = 6 maanden salaris leiden. Vergeet u het niet in
de arbeidsovereenkomst vast te leggen?
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Belastingplan 2018: Fiscale eenheid non existent bij
aftrek tvvdb

 

 28 oktober 2017 

De Hoge Raad heeft medio 2016 beslist dat bij de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting
(tvvdb) geen rekening hoeft te worden gehouden met een royaltyvergoeding die een BV binnen een
fiscale eenheid aan de moedermaatschappij verschuldigd is. Als die royaltyvergoeding toegerekend
moet worden aan een vaste inrichting, een buitenlandse vestiging van die BV, leidt dat tot een
hogere aftrek ter voorkoming van dubbele belasting dan overeenkomt met de winst van die vaste
inrichting. Financiën wil dit gunstige arrest repareren; de wet wordt aangepast per 1 januari 2018
aangepast.

Transacties binnen een fiscale eenheid, tussen fiscaal gevoegde vennootschappen, zijn neutraal voor de heffing
van vennootschapsbelasting: door de fiscale eenheid is er één belastingplichtige, de moedermaatschappij, en
die wordt voor het combinatieresultaat in de belastingheffing betrokken. De onderlinge transacties kunnen bij
een latere verbreking van de fiscale eenheid wel fiscaal ongunstige gevolgen hebben.
Als een dochtervennootschap binnen een fiscale eenheid een royaltyvergoeding aan de moedermaatschappij
betaalt, heeft die intercompanytransactie geen gevolg voor het combinatieresultaat: de kosten en baten vallen
tegen elkaar weg. Maar als die dochtervennootschap de royalty’s betaalt voor werkzaamheden in een
buitenlandse vestiging, een vaste inrichting, komt die vergoeding wél in aftrek op de (in het buitenland belaste)
winst van die vaste inrichting. In zo’n situatie moet Nederland een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting
verlenen over de winst van de vaste inrichting zonder aftrek van de royaltyvergoeding – die is door de fiscale
eenheid fiscaal niet zichtbaar – terwijl de vaste inrichting die wél in aftrek kan brengen bij de vaststelling van
de belastbare winst in het buitenland.

De Hoge Raad heeft deze uitwerking medio 2016 bevestigd.
Financiën vindt deze uitkomst ongewenst en stelt voor om vanaf
1 januari 2018 bij de aftrek ter voorkoming van dubbele
belasting geen rekening meer te houden met interne
gebruiksvergoedingen binnen een fiscale eenheid. De aanpassing
ziet niet alleen op royalties, maar op alle interne
gebruiksvergoedingen, zoals lease- en huurtermijnen. De aftrek
ter voorkoming van dubbele belasting moet voortaan worden
vastgesteld alsof de fiscale eenheid niet bestaat.

Commentaar
Met deze wetswijziging wordt de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (per 2018) non existent voor
de vaststelling van de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De wet kent al jarenlang een uitsluiting
voor interne rentebetalingen, en die regeling wordt uitgebreid naar alle gebruiksvergoedingen binnen een
fiscale eenheid.
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Belastingplan 2018: Dubbele verliesneming aangepakt

 

 28 oktober 2017 

Een moedermaatschappij / holding-BV kan de financiering van een werk-BV binnen een fiscale
eenheid voor de vennootschapsbelasting zodanig opzetten dat een dubbele verliesneming mogelijk
wordt indien die werk-BV verlies lijdt en de verstrekte lening niet kan terugbetalen. De financiering
moet dan ‘buitenom’, door een fiscaal niet gevoegde dochtervennootschap plaatsvinden. Financiën
wil deze dubbele verliesneming op financieringen bij een fiscale eenheid tegengaan: de wet wordt
per 1 januari 2018 aangepast.

De financiering van een werk-BV binnen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kan zodanig
worden gestructureerd dat bij verlies binnen die werk-BV een dubbele verliesneming mogelijk wordt.

Holding en Werk BV 1 maken deel uit van een
fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.
Werk BV 1 heeft stel € 100.000 werkkapitaal
nodig, Holding wil dat verstrekken.
Holding richt BV 5 op, buiten de fiscale eenheid,
met een aandelenkapitaal van € 100.000 en
stort dat in contanten vol. BV 5 verstrekt een
lening van € 100.000 aan Werk BV 1. 
Als Werk BV 1 in de daaropvolgende jaren
verlies lijdt, kan dat verlies in de fiscale
eenheid worden verrekend met het
combinatieresultaat. (1x) 
BV 5 kan haar lening op Werk BV 1

afwaarderen. Als Holding BV 5 liquideert kan Holding dat liquidatieverlies in aftrek brengen. (2x)

Eenzelfde resultaat wordt bereikt als Holding een lening verstrekt aan BV 5, die deze BV vervolgens tegen
vergelijkbare condities doorleent aan Werk BV 1. 
Als Werk BV 1 verlies lijdt, kan dat verlies verrekend worden in het combinatieresultaat (1x), BV 5 kan de
lening op Werk BV 1 afwaarderen, en Holding kan daarna haar vordering op BV 5 afwaarderen. (2x)

Financiën wil dergelijke dubbele verliesnemingen tegengaan. Voorgesteld wordt om per 2018 in de wet vast te
leggen dat ‘de verliezen op geldleningen (of soortgelijke vermogensbestanddelen) van een tot een fiscale
eenheid behorende BV op een verbonden lichaam niet meer in aftrek kunnen worden gebracht, voor zover deze
verband houden met verliezen die bij een andere maatschappij binnen de fiscale eenheid worden of zijn
geleden’. 

Commentaar
De Tweede Kamer heeft – per motie – aangedrongen op deze wetswijziging. Financiën heeft dat geruime tijd
afgehouden omdat deze maatregel voor de Belastingdienst complex is om uit te voeren. De wetswijziging wordt
nu toch doorgevoerd, omdat “de verwachting is dat deze maatregel vooral een preventieve werking heeft en
dat zich in de praktijk weinig gevallen van dubbele verliesneming zullen voordoen”. De voorgestelde maatregel
treft alle vennootschappen – in binnen- of buitenland gevestigd – die tot hetzelfde concern behoren als de
moedermaatschappij van de fiscale eenheid.

 

39 © Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

http://www.belastingbelangen.nl/


 

Belastingplan 2018: Dubbele zakelijkheidstoets

 

 26 oktober 2017 

De Wet op de vennootschapsbelasting kent meerdere renteaftrekbeperkingen. De wetgever heeft
die ingevoerd om uitholling van de belastinggrondslag te voorkomen. De Hoge Raad heeft in 2017
een voor ondernemers gunstig arrest gewezen over de tegenbewijsregeling bij de
renteaftrekbeperking door winstdrainage, de zogenaamde dubbele zakelijkheidstoets. Financiën wil
die uitspraak repareren, en alsnog expliciet in de wet vastleggen dat deze renteaftrekbeperking
uitsluitend kan worden vermeden als zowel het aangaan van de lening als de daarmee gefinancierde
rechtshandeling in overwegende mate zakelijk zijn.

Een BV die een lening opneemt bij een ‘verbonden lichaam’ – een concernvennootschap – of een verbonden
natuurlijk persoon – veelal de directeur-grootaandeelhouder – kan de rente op die lening niet in aftrek brengen
als met die lening een besmette rechtshandeling wordt gefinancierd. De wet geeft een opsomming van die
besmette rechtshandelingen: het uitkeren van dividend, het terugbetalen van aandelenkapitaal, het volstorten
van kapitaal en het verwerven van een belang van ten minste een derde gedeelte in een andere vennootschap,
alles tussen verbonden lichamen. De ondernemer kan deze renteaftrekbeperking vermijden door aannemelijk te
maken dat “aan de schuld en de daarmee verband houdende rechtshandeling in overwegende mate zakelijke
overwegingen ten grondslag liggen”. Dit is de dubbele zakelijkheidstoets.
De Hoge Raad heeft in 2017 beslist dat aan deze
tegenbewijsregeling is voldaan als er sprake is van een
geldlening die een ondernemer – in casu Credit Suisse –
rechtens met een verbonden lichaam is aangegaan, maar
die feitelijk verschuldigd is aan een derde. Dat is het geval
als dat verbonden lichaam de lening extern – bij een derde
– heeft aangetrokken en die onder nagenoeg vergelijkbare
voorwaarden heeft doorgeleend aan de ondernemer. Ons
hoogste rechtscollege besliste dat in zo’n situatie aan de
vereiste zakelijkheidstoets is voldaan, zowel voor de schuld
als voor de rechtshandeling. 
Financiën vindt deze uitspraak ongewenst, omdat die niet
past binnen de uitvoeringspraktijk van de Belastingdienst én
die op termijn kan leiden tot een substantiële budgettaire
derving voor de schatkist. Als de lening materieel bij een
derde is opgenomen – en door het verbonden lichaam tegen
nagenoeg dezelfde condities is doorgeleend – is voldaan aan
de zakelijkheid voor wat betreft de lening, maar nog niet
voor wat betreft de daarmee gefinancierde rechtshandeling.
In de wettekst wordt expliciet vastgelegd dat vanaf 1 januari 2018 ook bij zo’n indirecte derdenlening de
zakelijke overwegingen voor de schuld én de rechtshandeling afzonderlijk aannemelijk moeten worden gemaakt.

Commentaar
De Hoge Raad heeft de gunstige uitspraak in de Credit Suisse-zaken gemotiveerd met een verwijzing naar de
parlementaire behandeling van de desbetreffende wettelijke bepaling inzake de renteaftrekbeperking. De
uitspraak sluit aan bij de bedoeling van de wetgever. De Belastingdienst is in de loop der jaren deze bepaling
ruimer gaan uitleggen en toepassen, door voor beide elementen – de lening én de daarmee gefinancierde
rechtshandeling – een afzonderlijke bewijsvoering ten aanzien van de zakelijkheid te eisen. Die aanpak wordt
nu alsnog in de wet vastgelegd. 
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Pensioen én gebruikelijk loon: een dure combinatie

 

 31 oktober 2017 

Een DGA die met pensioen is, kan natuurlijk blijven doorwerken voor zijn BV. Maar dan blijft de
gebruikelijk loonregeling wel van toepassing. Het is niet toegestaan om de pensioenuitkering te korten op
het gebruikelijke loon. Pensioen is geen gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon is een vergoeding voor de
huidige werkzaamheden, pensioen is de vergoeding voor vroegere arbeid. Als de pensioenuitkeringen zijn
ingegaan is pensioen én gebruikelijk loon een fiscaal dure combinatie.
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Belastingplan 2018: Een pleegkind als partner

 

 25 oktober 2017 

Ouders en hun kinderen kunnen voor de inkomstenbelasting en de toeslagen niet als fiscale
partners worden aangemerkt, tenzij zij beiden bij het begin van het kalenderjaar 27 jaar of ouder
zijn. Deze regeling geldt ook voor pleegkinderen. Maar als voor een pleegkind (tot 27 jaar) een
pleegzorgvergoeding wordt ontvangen, voldoet de verzorgende ouder niet aan het
onderhoudsvereiste: het pleegkind wordt dan niet als een eigen kind opgevoed en onderhouden. In
die situatie kan een pleegkind (tot 27jaar) wél kwalificeren als fiscale partner van de pleegouder.
Financiën vindt dat ongewenst en biedt een uitweg.

Voor de belastingheffing en de toekenning van toeslagen wordt een pleegkind gelijkgesteld aan een eigen kind,
mits dat pleegkind ook als een eigen kind wordt onderhouden en opgevoed. Wordt voor een pleegkind een
pleegvergoeding ontvangen (krachtens de Jeugdwet of de Wet op de jeugdzorg) dan wordt dat kind niet als
eigen kind onderhouden: de kosten van levensonderhoud worden door het Rijk betaald. In deze situatie is er
ook geen recht op kinderbijslag. Een pleegkind kan dan na het bereiken van de 18-jarige leeftijd als partner
van de verzorgende ouder worden aangemerkt, als die ouder zelf geen partner heeft en er een minderjarig kind
op datzelfde woonadres staat ingeschreven. De inkomsten van de verzorgende ouder én het pleegkind worden
dan samengeteld voor het recht op toeslagen. En dat partnerschap kan ook gevolgen hebben voor de heffing
van inkomstenbelasting.
Die samenvoeging kan voor- of nadelig uitpakken: dat hangt af van de specifieke omstandigheden in de
betreffende situatie.
Financiën vindt de verplichte partnerpositie van een pleegkind (van 18 jaar of ouder, tot 27 jaar) ongewenst.
Per 2018 kunnen de alleenstaande pleegouder en het pleegkind gezamenlijk een verzoek indienen om niet als
partner te worden aangemerkt voor de heffing van inkomstenbelasting én voor de toeslagen. Zo’n verzoek is
mogelijk in alle gevallen waarin voor het pleegkind een vergoeding wordt verstrekt of in het verleden werd
verstrekt, én voor pleegkinderen voor wie de verzorgende ouder in enig jaar kinderbijslag heeft ontvangen,
maar die niet – meer – kwalificeren als pleegkind.

Commentaar
Deze aanpassing van het partnerbegrip is afgedwongen door verschillende leden van de Tweede Kamer.
Financiën heeft deze wens lange tijd genegeerd; staatssecretaris Wiebes heeft in mei 2017 toegezegd om voor
deze ongewenste situatie een oplossing te bieden. Deze kwestie is met name van belang voor de toeslagen. Als
het pleegkind niet meer als verplichte partner van de alleenstaande verzorgende ouder moet worden
aangemerkt, worden hun beider inkomsten niet meer samengeteld voor het recht op toeslagen.
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Smartengeld blijkt afkoop alimentatie

 

 30 oktober 2017 

Scheiden doet lijden, iedereen weet het. Bij veel echtscheidingen start het lijden al ver vóórdat de
echtscheiding wordt aangevraagd. De echtgenoten staan op hun strepen, gaan vreemde wegen, en
raken slaags, met woorden of geharnaste vrede. Een vechtscheiding. Ouders die zo verbeten bezig
zijn met hun onderlinge strijd, dat ze de belangen van hun kinderen volledig uit het oog verliezen.
De kinderen kunnen zelfs inzet zijn van hun strijd, en dat is zeer schadelijk.

Waar werd oprechter trouw, dan tussen man en vrouw, ter wereld ooit gevonden? Die Vondel wist het leuk te
zeggen, maar daar hebben onze echtgenoten al lang geen boodschap meer aan. We zijn geen soulmates meer.
Uithuilen, afrekenen en opnieuw beginnen, dat zijn nu de trefwoorden. 
Dat afrekenen, dat is verre van eenvoudig. Het huwelijk is een contract, en bij echtscheiding blijkt al te vaak
dat de contractpartners de condities van hun overeenkomst niet hebben nageleefd. Zij hebben niet periodiek
verrekend, terwijl ze dat toch zo van plan waren. Het mijn en dijn is niet meer uit elkaar te houden, maar dat
zal toch moeten. Anders gaat de ander er mee lopen, en dat moet koste wat het kost vermeden worden.

In de aanloop naar een (v)echtscheiding kunnen
echtgenoten elkaar fors beschadigen. Geestelijk letsel
toebrengen, de ander in eer en goede naam schaden, zodat
die levensvreugde derft. Reden genoeg om smartengeld te
eisen. Een belastingvrije vermogensoverheveling, van de
ene naar de andere echtgenoot. Dat kan, maar dat moet dat
wel goed geregeld worden.

Een recente uitspraak van Hof Den Haag maakt duidelijk
hoe het niet moet. 
Catharina de Grote en Bert de Kleine gingen in 2010 uit
elkaar. Gemakkelijk ging het niet, maar het ging. In het
echtscheidingsconvenant werd vastgelegd dat Bert € 1.200
per maand aan alimentatie aan Catharina zou betalen. Dat
bedrag zou worden verminderd tot € 600 als hun echtelijke
woning zou zijn verkocht, Catharina zou dan de volledige
overwaarde van de woning krijgen, zo bepaalde het
echtscheidingsconvenant. Als een vergoeding voor het vele
leed dat Bert haar tijdens hun huwelijk had aangedaan. Althans, dat dacht Catharina. 
In december 2010 werd de woning verkocht, met ruim € 60.000 winst. Catharina kreeg dat bedrag op haar
rekening gestort, een overbedeling van € 30.000 omdat zij en Bert de echtelijke woning eerder samen in
gezamenlijke eigendom (50-50) hadden gekocht. 
Toen de inspecteur dat alles constateerde legde hij Catharina een navorderingsaanslag inkomstenbelasting op:
de overbedeling van € 30.000 was een afkoopsom alimentatie en derhalve gewoon belast. In de
daaropvolgende procedure waren Rechtbank en Hof Den Haag het daar mee eens: uit het
echtscheidingsconvenant bleek duidelijk dat Bert afstand zou doen van de hem toekomende helft van de
overwaarde van de woning, en dat Catharina daarna genoegen zou nemen met een lagere alimentatie.
Daarmee was sprake van afkoop van alimentatie; onder een afkoopsom valt ook het prijsgeven van een
aanspraak op alimentatie. 
De reactie van Catharina laat zich raden. Maar goed dat ze niet weet dat Bert die afkoopsom alsnog fiscaal in
aftrek kan brengen op zijn inkomen in box 1!
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Let op: een computercrash is geen overmacht

 

 31 oktober 2017 

Een gecrashte computer, dat is een ramp. Zeker voor een ondernemer: de bedrijfsadministratie kan in een
klap verloren zijn als er geen deugdelijke back-ups zijn, of de administratie niet in the cloud is bewaard.
Een computercrash is geen excuus als de Belastingdienst stelt dat niet aan de vereiste administratie is
voldaan. Van overmacht is geen sprake, zo besliste ook de belastingrechter. Het voeren en bewaren van
de bedrijfsadministratie is de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Als er geen adequate back-ups zijn
gemaakt, is dat de ondernemer aan te rekenen. U bent gewaarschuwd.....
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