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Welkom!
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Programma 

17:00 - 17:15 Binnenkomst + Introductie – Sabrina Feyz 

17:15 - 17:45 DGA als Schietschijf: Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (vanaf 2023) / Bouwstenennotitie –
Pieter van Tilburg 

17:45 - 18:15 Nieuwe EU regelgeving e-commerce: Wet implementatie richtlijnen elektronische handel 
(per 1 januari 2022) – Xander Wamelink 

18:15 - 18:35 Pauze

18:35 - 19:05 Conditionele bronbelasting op rente en royalty’s: Wet bronbelasting 2021 (per 1 januari 2021) / Spoedwet
conditionele eindafrekening dividendbelasting (vrijdag 10 juli 2020, 12.00 uur) - Bas Jorissen 

19:05 - 20:30 Borrel! 



Pieter van Tilburg
Archipel Zomertafel, 26 augustus 2020

3

De DGA als schietschijf



Op de agenda

Wat gaan we bespreken?

DGA en tijdslijn

Lenen bij de eigen BV: hoe werkt het nu?

Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

Aandachts- en kritiekpunten

Bouwstenennotitie: Box 2
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DGA en tijdslijn



Wat is een DGA?

Vennootschap

Aandeelhouder

De “DGA” heeft geen fiscaalwettelijke definitie

Gebruikelijk loonregeling
• Werknemer die arbeid verricht voor lichaam waarin hij een a.b. heeft.

Regeling aanwijzing DGA 2016
• Statutair bestuurder met een zodanig (al dan niet direct) 

aandelenbelang dat hij/zij -ingevolge de statuten- over zijn eigen 
ontslag kan besluiten; en

• Statutair bestuurders die samen alle aandelen in de vennootschap 
bezitten en (nagenoeg) even grote belangen hebben.

Aanmerkelijk belangregime
• Belang van ten minste 5% in (een aandelensoort binnen) het 

geplaatste aandelenkapitaal van een vennootschap.
• Dit geldt ook voor winstbewijzen en optierechten.
• Ook bij coöperaties en een open FGR is een a.b. mogelijk.

Bouwstenennotitie 2020
• a.b.-houders die tevens werkzaam zijn in de betreffende 

vennootschap, zijn DGA.

Werknemer

Drijft 
onderneming



Fiscale behandeling DGA t.o.v. de rest

Vennootschap

DGA Werknemer

Loon 49,5%
Toptarief 

marginaal

IB-ondernemer

Winst 44,31%
Toptarief 

marginaal

DGA 49,5%
Toptarief 

marginaal

38,4%
Toptarief 

marginaal

43,8% in 2019

16,5% - 25%
VPB over 

winst 

2

49,5%
Box 1 heffing 

over gebruikelijk 
loon

1
26,9%

Box 2 heffing 
over a.b. 
inkomsten
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Tijdslijn ambtelijke en parlementaire stukken

September 2018
Belastingplan 

2019

Versoberen voorwaartse 
verliesverrekening Box 2 
naar zes jaar (in lijn met 

VPB) per 2019

VPB tarieven in drie 
stappen naar 15% / 

20,5% (i.p.v. verlenging 
van de €200K grens) per 

2021 

Contouren Wet excessief 
lenen bij eigen vennootschap 

per 2022 (uitgesteld naar 
2023)

Aankondiging verhoging 
a.b.-tarief in twee stappen 
naar 28,5% (later gematigd 

tot 26,9%) per 2021

September 2019
Belastingplan 

2020

Matiging verlaging VPB 
tarieven naar 15% / 

21,7% per 2021

Advies om (i) belastingdruk voor DGA’s en 
werknemers gelijk te trekken, (ii) 

winstinhouding te ontmoedigen, en (iii) 
inperking DSR / BOR

Mei 2020
Bouwstenennotitie

Bouwsteen Box 2

Juni 2020
Wetsvoorstel ‘excessief lenen bij 

de eigen vennootschap’ 
aangeboden aan Tweede 

Kamer

Augustus 2020
Nieuwsberichten: 
“Verlaging tarief 

VPB op losse 
schroeven”

“Door corona is er minder 
ruimte voor verdere 

verlaging, en het 
bedrijfsleven heeft al 
genoeg douceurtjes 

gehad”

Maart 2020
CPB 

beleidsopties
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Lenen bij de eigen BV: hoe werkt het nu?



Lenen bij de eigen BV: hoe werkt het nu? (1/2)

Hoge Raad 18 februari 1959
“[…] dat kenmerk van een als opbrengst van een aandeel in aanmerking komende uitkering 
in het algemeen is, dat daaraan ten grondslag ligt een vermogensverschuiving van de 
vennootschap naar den aandeelhouder als gevolg waarvan aan het vermogen van de 
vennootschap enig geldsbedrag of andere waarde, gedekt door de daarin aanwezige winst, 
ten gunste van den aandeelhouder wordt onttrokken.”

De criteria zijn: 
• handeling van de aandeelhouder in zijn kwaliteit van aandeelhouder;
• vermogensverschuiving van de vennootschap naar de aandeelhouder(s); en 
• dubbele bewustheid. 

Vennootschap

a.b.-houder

Lening



Lenen bij de eigen BV: hoe werkt het nu? (2/2)

Rechtbank Den Haag 9 januari 2020
“Indien een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden gelden uit de kas van de 
vennootschap opneemt, kan daarin een winstuitdeling zijn gelegen als het daarbij niet de 
bedoeling is geweest dat de aandeelhouder het opgenomen bedrag aan de vennootschap 
zal schuldig worden dan wel het reeds aanstonds duidelijk moet zijn geweest dat de 
opgenomen gelden niet zouden kunnen worden terugbetaald of verrekend.” (HR 24 juni 1964, 
nr. 15 225) 

“Indien een vennootschap aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan 
aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, moet deze lening worden 
aangemerkt als een uitdeling. Het bedrag van de lening heeft dan immers het vermogen van 
de vennootschap definitief verlaten. Dit wordt niet anders indien het bedrag van de lening 
kan worden verrekend met een toekomstige dividenduitkering.” (HR 29 oktober 2004, nr. 40 
296)

“Voor het in aanmerking nemen van een uitdeling, zal de inspecteur feiten (en 
omstandigheden) aannemelijk moeten maken waaruit volgt dat deze lening niet kan of zal 
worden afgelost en de vennootschap en aandeelhouder zich daarvan bewust waren of 
hadden moeten zijn.” (HR 20 maart 2015, nr. 13/05470)

“Het gaat om de vraag of de dga […] door middel van de rekening-courant geld uit de BV 
heeft opgenomen waarvan aannemelijk is dat niet kan en zal worden afgelost anders dan 
door over de winstreserves van eiseres te beschikken. Dit wordt niet anders als het bedrag van 
de lening kan worden verrekend met een toekomstige dividenduitkering (HR 29 oktober 2004, 
nr. 40.296) of kan worden terugbetaald uit de opbrengst van de verkoop van aandelen (r.o.
4.14 van Hof Arnhem 3 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6154).

Vennootschap

a.b.-houder

Lening
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Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap



Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

Vennootschap

a.b.-houder

Lening

Voor zover >€500K

a.b. inkomsten

Artikel 4.13 Wet IB 2001 ‘Reguliere voordelen’
• Lid 1: Tot de reguliere voordelen […] behoren mede:

• Sub f: het bovenmatige deel van schulden die de belastingplichtige, zijn partner of de 
belastingplichtige tezamen met zijn partner rechtens dan wel in feite direct of indirect 
heeft bij vennootschappen waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang 
heeft (het fictief reguliere voordeel), waarbij onder schulden wordt verstaan: alle 
civielrechtelijke schuldverhoudingen en verplichtingen.

Artikel 4.14a Wet IB 2001 ‘Fictief regulier voordeel’
• Lid 1: Als het bovenmatige deel van schulden […] wordt in aanmerking genomen: 

• Sub a: als positief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze het 
maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, overschrijdt; 

• Sub b: als negatief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze lager is 
dan het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, doch ten hoogste het bedrag 
dat eerder ingevolge onderdeel a […] in de heffing is betrokken, voor zover ter zake 
van dat bedrag nog niet eerder een negatief bedrag als het bovenmatige deel van 
schulden in aanmerking is genomen. 

• Lid 2: Het maximumbedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 500.000, vermeerderd met de 
bedragen die eerder op grond van artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f […] in de heffing zijn 
betrokken.

• Lid 3: Schulden van de belastingplichtige, zijn partner of de belastingplichtige tezamen met zijn 
partner worden in een kalenderjaar eenmaal in aanmerking genomen bij de belastingplichtige en 
zijn partner tezamen. Het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, geldt voor de 
belastingplichtige en zijn partner gezamenlijk.

• Lid 4: Voor de toepassing van het eerste lid wordt het bedrag van de schulden bepaald aan het 
einde van het kalenderjaar op basis van de nominale waarde.

• Lid 5: Indien de belastingplichtige aan het einde van het jaar, anders dan door [emigratie], niet 
langer een aanmerkelijk belang heeft, wordt het eerste lid toegepast alsof de belastingplichtige op 
dat moment een aanmerkelijk belang heeft en het bedrag van de schulden nihil is.

• Lid 6: Een eigenwoningschuld […] blijft bij de toepassing van het eerste lid buiten aanmerking voor 
zover ter zake van die eigenwoningschuld een recht van hypotheek op de eigen woning is 
verstrekt aan de vennootschap.



Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

Artikel 4.13 Wet IB 2001 ‘Reguliere voordelen’
• Lid 1: Tot de reguliere voordelen […] behoren mede:

• Sub f: het bovenmatige deel van schulden die de belastingplichtige, zijn partner of de 
belastingplichtige tezamen met zijn partner rechtens dan wel in feite direct of indirect 
heeft bij vennootschappen waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang 
heeft (het fictief reguliere voordeel), waarbij onder schulden wordt verstaan: alle 
civielrechtelijke schuldverhoudingen en verplichtingen.

Artikel 4.14a Wet IB 2001 ‘Fictief regulier voordeel’
• Lid 1: Als het bovenmatige deel van schulden […] wordt in aanmerking genomen: 

• Sub a: als positief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze het 
maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, overschrijdt; 

• Sub b: als negatief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze lager is 
dan het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, doch ten hoogste het bedrag 
dat eerder ingevolge onderdeel a […] in de heffing is betrokken, voor zover ter zake 
van dat bedrag nog niet eerder een negatief bedrag als het bovenmatige deel van 
schulden in aanmerking is genomen. 

• Lid 2: Het maximumbedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 500.000, vermeerderd met de 
bedragen die eerder op grond van artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f […] in de heffing zijn 
betrokken.

• Lid 3: Schulden van de belastingplichtige, zijn partner of de belastingplichtige tezamen met zijn 
partner worden in een kalenderjaar eenmaal in aanmerking genomen bij de belastingplichtige en 
zijn partner tezamen. Het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, geldt voor de 
belastingplichtige en zijn partner gezamenlijk.

• Lid 4: Voor de toepassing van het eerste lid wordt het bedrag van de schulden bepaald aan het 
einde van het kalenderjaar op basis van de nominale waarde.

• Lid 5: Indien de belastingplichtige aan het einde van het jaar, anders dan door [emigratie], niet 
langer een aanmerkelijk belang heeft, wordt het eerste lid toegepast alsof de belastingplichtige op 
dat moment een aanmerkelijk belang heeft en het bedrag van de schulden nihil is.

• Lid 6: Een eigenwoningschuld […] blijft bij de toepassing van het eerste lid buiten aanmerking voor 
zover ter zake van die eigenwoningschuld een recht van hypotheek op de eigen woning is 
verstrekt aan de vennootschap.

Vennootschap

a.b.-houder

Lening

Voor zover >€ X

a.b. inkomsten



Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

Artikel 4.13 Wet IB 2001 ‘Reguliere voordelen’
• Lid 1: Tot de reguliere voordelen […] behoren mede:

• Sub f: het bovenmatige deel van schulden die de belastingplichtige, zijn partner of de 
belastingplichtige tezamen met zijn partner rechtens dan wel in feite direct of indirect 
heeft bij vennootschappen waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang 
heeft (het fictief reguliere voordeel), waarbij onder schulden wordt verstaan: alle 
civielrechtelijke schuldverhoudingen en verplichtingen.

Artikel 4.14a Wet IB 2001 ‘Fictief regulier voordeel’
• Lid 1: Als het bovenmatige deel van schulden […] wordt in aanmerking genomen: 

• Sub a: als positief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze het 
maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, overschrijdt; 

• Sub b: als negatief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze lager is 
dan het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, doch ten hoogste het bedrag 
dat eerder ingevolge onderdeel a […] in de heffing is betrokken, voor zover ter zake 
van dat bedrag nog niet eerder een negatief bedrag als het bovenmatige deel van 
schulden in aanmerking is genomen. 

• Lid 2: Het maximumbedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 500.000, vermeerderd met de 
bedragen die eerder op grond van artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f […] in de heffing zijn 
betrokken.

• Lid 3: Schulden van de belastingplichtige, zijn partner of de belastingplichtige tezamen met zijn 
partner worden in een kalenderjaar eenmaal in aanmerking genomen bij de belastingplichtige en 
zijn partner tezamen. Het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, geldt voor de 
belastingplichtige en zijn partner gezamenlijk.

• Lid 4: Voor de toepassing van het eerste lid wordt het bedrag van de schulden bepaald aan het 
einde van het kalenderjaar op basis van de nominale waarde.

• Lid 5: Indien de belastingplichtige aan het einde van het jaar, anders dan door [emigratie], niet 
langer een aanmerkelijk belang heeft, wordt het eerste lid toegepast alsof de belastingplichtige op 
dat moment een aanmerkelijk belang heeft en het bedrag van de schulden nihil is.

• Lid 6: Een eigenwoningschuld […] blijft bij de toepassing van het eerste lid buiten aanmerking voor 
zover ter zake van die eigenwoningschuld een recht van hypotheek op de eigen woning is 
verstrekt aan de vennootschap.

Vennootschap

a.b.-houder

Schuld

€750K

Aflossing
€400K

21

€350K3
Negatief bedrag 

€150K, €400K of €250K?



Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

Artikel 4.13 Wet IB 2001 ‘Reguliere voordelen’
• Lid 1: Tot de reguliere voordelen […] behoren mede:

• Sub f: het bovenmatige deel van schulden die de belastingplichtige, zijn partner of de 
belastingplichtige tezamen met zijn partner rechtens dan wel in feite direct of indirect 
heeft bij vennootschappen waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang 
heeft (het fictief reguliere voordeel), waarbij onder schulden wordt verstaan: alle 
civielrechtelijke schuldverhoudingen en verplichtingen.

Artikel 4.14a Wet IB 2001 ‘Fictief regulier voordeel’
• Lid 1: Als het bovenmatige deel van schulden […] wordt in aanmerking genomen: 

• Sub a: als positief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze het 
maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, overschrijdt; 

• Sub b: als negatief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze lager is 
dan het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, doch ten hoogste het bedrag 
dat eerder ingevolge onderdeel a […] in de heffing is betrokken, voor zover ter zake 
van dat bedrag nog niet eerder een negatief bedrag als het bovenmatige deel van 
schulden in aanmerking is genomen. 

• Lid 2: Het maximumbedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 500.000, vermeerderd met de 
bedragen die eerder op grond van artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f […] in de heffing zijn 
betrokken.

• Lid 3: Schulden van de belastingplichtige, zijn partner of de belastingplichtige tezamen met zijn 
partner worden in een kalenderjaar eenmaal in aanmerking genomen bij de belastingplichtige en 
zijn partner tezamen. Het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, geldt voor de 
belastingplichtige en zijn partner gezamenlijk.

• Lid 4: Voor de toepassing van het eerste lid wordt het bedrag van de schulden bepaald aan het 
einde van het kalenderjaar op basis van de nominale waarde.

• Lid 5: Indien de belastingplichtige aan het einde van het jaar, anders dan door [emigratie], niet 
langer een aanmerkelijk belang heeft, wordt het eerste lid toegepast alsof de belastingplichtige op 
dat moment een aanmerkelijk belang heeft en het bedrag van de schulden nihil is.

• Lid 6: Een eigenwoningschuld […] blijft bij de toepassing van het eerste lid buiten aanmerking voor 
zover ter zake van die eigenwoningschuld een recht van hypotheek op de eigen woning is 
verstrekt aan de vennootschap.

Vennootschap

a.b.-houder

Schuld

€750K

Aflossing
€400K

21

€350K3
Negatief bedrag 

€150K, €400K of €250K?



Lening

Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

Vennootschap

a.b.-houder
Vriend van 
a.b. houder

€600K

€600K

Lening

Artikel 4.13 Wet IB 2001 ‘Reguliere voordelen’
• Lid 1: Tot de reguliere voordelen […] behoren mede:

• Sub f: het bovenmatige deel van schulden die de belastingplichtige, zijn partner of de 
belastingplichtige tezamen met zijn partner rechtens dan wel in feite direct of indirect 
heeft bij vennootschappen waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang 
heeft (het fictief reguliere voordeel), waarbij onder schulden wordt verstaan: alle 
civielrechtelijke schuldverhoudingen en verplichtingen.

Artikel 4.14a Wet IB 2001 ‘Fictief regulier voordeel’
• Lid 1: Als het bovenmatige deel van schulden […] wordt in aanmerking genomen: 

• Sub a: als positief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze het 
maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, overschrijdt; 

• Sub b: als negatief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze lager is 
dan het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, doch ten hoogste het bedrag 
dat eerder ingevolge onderdeel a […] in de heffing is betrokken, voor zover ter zake 
van dat bedrag nog niet eerder een negatief bedrag als het bovenmatige deel van 
schulden in aanmerking is genomen. 

• Lid 2: Het maximumbedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 500.000, vermeerderd met de 
bedragen die eerder op grond van artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f […] in de heffing zijn 
betrokken.

• Lid 3: Schulden van de belastingplichtige, zijn partner of de belastingplichtige tezamen met zijn 
partner worden in een kalenderjaar eenmaal in aanmerking genomen bij de belastingplichtige en 
zijn partner tezamen. Het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, geldt voor de 
belastingplichtige en zijn partner gezamenlijk.

• Lid 4: Voor de toepassing van het eerste lid wordt het bedrag van de schulden bepaald aan het 
einde van het kalenderjaar op basis van de nominale waarde.

• Lid 5: Indien de belastingplichtige aan het einde van het jaar, anders dan door [emigratie], niet 
langer een aanmerkelijk belang heeft, wordt het eerste lid toegepast alsof de belastingplichtige op 
dat moment een aanmerkelijk belang heeft en het bedrag van de schulden nihil is.

• Lid 6: Een eigenwoningschuld […] blijft bij de toepassing van het eerste lid buiten aanmerking voor 
zover ter zake van die eigenwoningschuld een recht van hypotheek op de eigen woning is 
verstrekt aan de vennootschap.



Lening

Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

Artikel 4.13 Wet IB 2001 ‘Reguliere voordelen’
• Lid 1: Tot de reguliere voordelen […] behoren mede:

• Sub f: het bovenmatige deel van schulden die de belastingplichtige, zijn partner of de 
belastingplichtige tezamen met zijn partner rechtens dan wel in feite direct of indirect 
heeft bij vennootschappen waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang 
heeft (het fictief reguliere voordeel), waarbij onder schulden wordt verstaan: alle 
civielrechtelijke schuldverhoudingen en verplichtingen.

Artikel 4.14a Wet IB 2001 ‘Fictief regulier voordeel’
• Lid 1: Als het bovenmatige deel van schulden […] wordt in aanmerking genomen: 

• Sub a: als positief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze het 
maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, overschrijdt; 

• Sub b: als negatief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze lager is 
dan het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, doch ten hoogste het bedrag 
dat eerder ingevolge onderdeel a […] in de heffing is betrokken, voor zover ter zake 
van dat bedrag nog niet eerder een negatief bedrag als het bovenmatige deel van 
schulden in aanmerking is genomen. 

• Lid 2: Het maximumbedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 500.000, vermeerderd met de 
bedragen die eerder op grond van artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f […] in de heffing zijn 
betrokken.

• Lid 3: Schulden van de belastingplichtige, zijn partner of de belastingplichtige tezamen met zijn 
partner worden in een kalenderjaar eenmaal in aanmerking genomen bij de belastingplichtige en 
zijn partner tezamen. Het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, geldt voor de 
belastingplichtige en zijn partner gezamenlijk.

• Lid 4: Voor de toepassing van het eerste lid wordt het bedrag van de schulden bepaald aan het 
einde van het kalenderjaar op basis van de nominale waarde.

• Lid 5: Indien de belastingplichtige aan het einde van het jaar, anders dan door [emigratie], niet 
langer een aanmerkelijk belang heeft, wordt het eerste lid toegepast alsof de belastingplichtige op 
dat moment een aanmerkelijk belang heeft en het bedrag van de schulden nihil is.

• Lid 6: Een eigenwoningschuld […] blijft bij de toepassing van het eerste lid buiten aanmerking voor 
zover ter zake van die eigenwoningschuld een recht van hypotheek op de eigen woning is 
verstrekt aan de vennootschap.

Vennootschap

a.b.-houder
Vriend van 
a.b. houder

€600K

€600K

Lening



Lening

Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

Vennootschap

a.b.-houder Bank

Garantstelling

€600K

Artikel 4.13 Wet IB 2001 ‘Reguliere voordelen’
• Lid 1: Tot de reguliere voordelen […] behoren mede:

• Sub f: het bovenmatige deel van schulden die de belastingplichtige, zijn partner of de 
belastingplichtige tezamen met zijn partner rechtens dan wel in feite direct of indirect 
heeft bij vennootschappen waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang 
heeft (het fictief reguliere voordeel), waarbij onder schulden wordt verstaan: alle 
civielrechtelijke schuldverhoudingen en verplichtingen.

Artikel 4.14a Wet IB 2001 ‘Fictief regulier voordeel’
• Lid 1: Als het bovenmatige deel van schulden […] wordt in aanmerking genomen: 

• Sub a: als positief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze het 
maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, overschrijdt; 

• Sub b: als negatief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze lager is 
dan het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, doch ten hoogste het bedrag 
dat eerder ingevolge onderdeel a […] in de heffing is betrokken, voor zover ter zake 
van dat bedrag nog niet eerder een negatief bedrag als het bovenmatige deel van 
schulden in aanmerking is genomen. 

• Lid 2: Het maximumbedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 500.000, vermeerderd met de 
bedragen die eerder op grond van artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f […] in de heffing zijn 
betrokken.

• Lid 3: Schulden van de belastingplichtige, zijn partner of de belastingplichtige tezamen met zijn 
partner worden in een kalenderjaar eenmaal in aanmerking genomen bij de belastingplichtige en 
zijn partner tezamen. Het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, geldt voor de 
belastingplichtige en zijn partner gezamenlijk.

• Lid 4: Voor de toepassing van het eerste lid wordt het bedrag van de schulden bepaald aan het 
einde van het kalenderjaar op basis van de nominale waarde.

• Lid 5: Indien de belastingplichtige aan het einde van het jaar, anders dan door [emigratie], niet 
langer een aanmerkelijk belang heeft, wordt het eerste lid toegepast alsof de belastingplichtige op 
dat moment een aanmerkelijk belang heeft en het bedrag van de schulden nihil is.

• Lid 6: Een eigenwoningschuld […] blijft bij de toepassing van het eerste lid buiten aanmerking voor 
zover ter zake van die eigenwoningschuld een recht van hypotheek op de eigen woning is 
verstrekt aan de vennootschap.



Lening

Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

Artikel 4.13 Wet IB 2001 ‘Reguliere voordelen’
• Lid 1: Tot de reguliere voordelen […] behoren mede:

• Sub f: het bovenmatige deel van schulden die de belastingplichtige, zijn partner of de 
belastingplichtige tezamen met zijn partner rechtens dan wel in feite direct of indirect 
heeft bij vennootschappen waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang 
heeft (het fictief reguliere voordeel), waarbij onder schulden wordt verstaan: alle 
civielrechtelijke schuldverhoudingen en verplichtingen.

Artikel 4.14a Wet IB 2001 ‘Fictief regulier voordeel’
• Lid 1: Als het bovenmatige deel van schulden […] wordt in aanmerking genomen: 

• Sub a: als positief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze het 
maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, overschrijdt; 

• Sub b: als negatief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze lager is 
dan het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, doch ten hoogste het bedrag 
dat eerder ingevolge onderdeel a […] in de heffing is betrokken, voor zover ter zake 
van dat bedrag nog niet eerder een negatief bedrag als het bovenmatige deel van 
schulden in aanmerking is genomen. 

• Lid 2: Het maximumbedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 500.000, vermeerderd met de 
bedragen die eerder op grond van artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f […] in de heffing zijn 
betrokken.

• Lid 3: Schulden van de belastingplichtige, zijn partner of de belastingplichtige tezamen met zijn 
partner worden in een kalenderjaar eenmaal in aanmerking genomen bij de belastingplichtige en 
zijn partner tezamen. Het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, geldt voor de 
belastingplichtige en zijn partner gezamenlijk.

• Lid 4: Voor de toepassing van het eerste lid wordt het bedrag van de schulden bepaald aan het 
einde van het kalenderjaar op basis van de nominale waarde.

• Lid 5: Indien de belastingplichtige aan het einde van het jaar, anders dan door [emigratie], niet 
langer een aanmerkelijk belang heeft, wordt het eerste lid toegepast alsof de belastingplichtige op 
dat moment een aanmerkelijk belang heeft en het bedrag van de schulden nihil is.

• Lid 6: Een eigenwoningschuld […] blijft bij de toepassing van het eerste lid buiten aanmerking voor 
zover ter zake van die eigenwoningschuld een recht van hypotheek op de eigen woning is 
verstrekt aan de vennootschap.

Vennootschap

a.b.-houder Bank

Garantstelling

€600K



Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

Vennootschap

a.b.-houder

Lening

€500K

Partner van 
a.b. houder

€500K

Lening

Artikel 4.13 Wet IB 2001 ‘Reguliere voordelen’
• Lid 1: Tot de reguliere voordelen […] behoren mede:

• Sub f: het bovenmatige deel van schulden die de belastingplichtige, zijn partner of de 
belastingplichtige tezamen met zijn partner rechtens dan wel in feite direct of indirect 
heeft bij vennootschappen waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang 
heeft (het fictief reguliere voordeel), waarbij onder schulden wordt verstaan: alle 
civielrechtelijke schuldverhoudingen en verplichtingen.

Artikel 4.14a Wet IB 2001 ‘Fictief regulier voordeel’
• Lid 1: Als het bovenmatige deel van schulden […] wordt in aanmerking genomen: 

• Sub a: als positief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze het 
maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, overschrijdt; 

• Sub b: als negatief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze lager is 
dan het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, doch ten hoogste het bedrag 
dat eerder ingevolge onderdeel a […] in de heffing is betrokken, voor zover ter zake 
van dat bedrag nog niet eerder een negatief bedrag als het bovenmatige deel van 
schulden in aanmerking is genomen. 

• Lid 2: Het maximumbedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 500.000, vermeerderd met de 
bedragen die eerder op grond van artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f […] in de heffing zijn 
betrokken.

• Lid 3: Schulden van de belastingplichtige, zijn partner of de belastingplichtige tezamen met zijn 
partner worden in een kalenderjaar eenmaal in aanmerking genomen bij de belastingplichtige en 
zijn partner tezamen. Het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, geldt voor de 
belastingplichtige en zijn partner gezamenlijk.

• Lid 4: Voor de toepassing van het eerste lid wordt het bedrag van de schulden bepaald aan het 
einde van het kalenderjaar op basis van de nominale waarde.

• Lid 5: Indien de belastingplichtige aan het einde van het jaar, anders dan door [emigratie], niet 
langer een aanmerkelijk belang heeft, wordt het eerste lid toegepast alsof de belastingplichtige op 
dat moment een aanmerkelijk belang heeft en het bedrag van de schulden nihil is.

• Lid 6: Een eigenwoningschuld […] blijft bij de toepassing van het eerste lid buiten aanmerking voor 
zover ter zake van die eigenwoningschuld een recht van hypotheek op de eigen woning is 
verstrekt aan de vennootschap.



Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

Artikel 4.13 Wet IB 2001 ‘Reguliere voordelen’
• Lid 1: Tot de reguliere voordelen […] behoren mede:

• Sub f: het bovenmatige deel van schulden die de belastingplichtige, zijn partner of de 
belastingplichtige tezamen met zijn partner rechtens dan wel in feite direct of indirect 
heeft bij vennootschappen waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang 
heeft (het fictief reguliere voordeel), waarbij onder schulden wordt verstaan: alle 
civielrechtelijke schuldverhoudingen en verplichtingen.

Artikel 4.14a Wet IB 2001 ‘Fictief regulier voordeel’
• Lid 1: Als het bovenmatige deel van schulden […] wordt in aanmerking genomen: 

• Sub a: als positief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze het 
maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, overschrijdt; 

• Sub b: als negatief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze lager is 
dan het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, doch ten hoogste het bedrag 
dat eerder ingevolge onderdeel a […] in de heffing is betrokken, voor zover ter zake 
van dat bedrag nog niet eerder een negatief bedrag als het bovenmatige deel van 
schulden in aanmerking is genomen. 

• Lid 2: Het maximumbedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 500.000, vermeerderd met de 
bedragen die eerder op grond van artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f […] in de heffing zijn 
betrokken.

• Lid 3: Schulden van de belastingplichtige, zijn partner of de belastingplichtige tezamen met zijn 
partner worden in een kalenderjaar eenmaal in aanmerking genomen bij de belastingplichtige en 
zijn partner tezamen. Het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, geldt voor de 
belastingplichtige en zijn partner gezamenlijk.

• Lid 4: Voor de toepassing van het eerste lid wordt het bedrag van de schulden bepaald aan het 
einde van het kalenderjaar op basis van de nominale waarde.

• Lid 5: Indien de belastingplichtige aan het einde van het jaar, anders dan door [emigratie], niet 
langer een aanmerkelijk belang heeft, wordt het eerste lid toegepast alsof de belastingplichtige op 
dat moment een aanmerkelijk belang heeft en het bedrag van de schulden nihil is.

• Lid 6: Een eigenwoningschuld […] blijft bij de toepassing van het eerste lid buiten aanmerking voor 
zover ter zake van die eigenwoningschuld een recht van hypotheek op de eigen woning is 
verstrekt aan de vennootschap.

Vennootschap

a.b.-houder

Lening

€500K

Partner van 
a.b. houder

€500K

Lening



Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

Artikel 4.14b Wet IB 2001 ‘Flankerende bepalingen ter zake van het reguliere voordeel’
• Lid 1: Schulden die een met de belastingplichtige verbonden persoon rechtens dan wel in feite 

direct of indirect heeft bij vennootschappen waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang 
[…] heeft, maar waarin de verbonden persoon geen aanmerkelijk belang […] heeft, worden als 
schulden als bedoeld in artikel 4.14a, eerste lid, in aanmerking genomen bij de belastingplichtige 
voor zover de schulden van de verbonden persoon meer bedragen dan € 500.000 en voor die 
verbonden persoon geen [eigen woning] schulden zijn […]. Voor de toepassing van de eerste zin 
wordt onder een met de belastingplichtige verbonden persoon verstaan: een bloed- of 
aanverwant in de rechte lijn van de belastingplichtige of van zijn partner. 

Vennootschap

a.b.-houder

Lening

€500K

Kind van 
a.b. houder

€500K

Lening



Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

Artikel 4.14b Wet IB 2001 ‘Flankerende bepalingen ter zake van het reguliere voordeel’
• Lid 1: Schulden die een met de belastingplichtige verbonden persoon rechtens dan wel in feite 

direct of indirect heeft bij vennootschappen waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang 
[…] heeft, maar waarin de verbonden persoon geen aanmerkelijk belang […] heeft, worden als 
schulden als bedoeld in artikel 4.14a, eerste lid, in aanmerking genomen bij de belastingplichtige 
voor zover de schulden van de verbonden persoon meer bedragen dan € 500.000 en voor die 
verbonden persoon geen [eigen woning] schulden zijn […]. Voor de toepassing van de eerste zin 
wordt onder een met de belastingplichtige verbonden persoon verstaan: een bloed- of 
aanverwant in de rechte lijn van de belastingplichtige of van zijn partner. 

Vennootschap

a.b.-houder

Lening

€500K

Kind van 
a.b. houder

€500K

Lening



Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

Artikel 4.14b Wet IB 2001 ‘Flankerende bepalingen ter zake van het reguliere voordeel’
• Lid 1: Schulden die een met de belastingplichtige verbonden persoon rechtens dan wel in feite 

direct of indirect heeft bij vennootschappen waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang 
[…] heeft, maar waarin de verbonden persoon geen aanmerkelijk belang […] heeft, worden als 
schulden als bedoeld in artikel 4.14a, eerste lid, in aanmerking genomen bij de belastingplichtige 
voor zover de schulden van de verbonden persoon meer bedragen dan € 500.000 en voor die 
verbonden persoon geen [eigen woning] schulden zijn […]. Voor de toepassing van de eerste zin 
wordt onder een met de belastingplichtige verbonden persoon verstaan: een bloed- of 
aanverwant in de rechte lijn van de belastingplichtige of van zijn partner. 

Artikel 4.14a Wet IB 2001 ‘Fictief regulier voordeel’
• Lid 6: Een eigenwoningschuld […] blijft bij de toepassing van het eerste lid buiten aanmerking voor 

zover ter zake van die eigenwoningschuld een recht van hypotheek op de eigen woning is 
verstrekt aan de vennootschap.

Vennootschap

a.b.-houder

Lening

€500K

Kind van 
a.b. houder

€600K

Lening

Hypotheekrecht

Eigen woning 
van kind



Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

Artikel 4.14b Wet IB 2001 ‘Flankerende bepalingen ter zake van het reguliere voordeel’
• Lid 1: Schulden die een met de belastingplichtige verbonden persoon rechtens dan wel in feite 

direct of indirect heeft bij vennootschappen waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang 
[…] heeft, maar waarin de verbonden persoon geen aanmerkelijk belang […] heeft, worden als 
schulden als bedoeld in artikel 4.14a, eerste lid, in aanmerking genomen bij de belastingplichtige 
voor zover de schulden van de verbonden persoon meer bedragen dan € 500.000 en voor die 
verbonden persoon geen [eigen woning] schulden zijn […]. Voor de toepassing van de eerste zin 
wordt onder een met de belastingplichtige verbonden persoon verstaan: een bloed- of 
aanverwant in de rechte lijn van de belastingplichtige of van zijn partner. 

Artikel 4.14a Wet IB 2001 ‘Fictief regulier voordeel’
• Lid 6: Een eigenwoningschuld […] blijft bij de toepassing van het eerste lid buiten aanmerking voor 

zover ter zake van die eigenwoningschuld een recht van hypotheek op de eigen woning is 
verstrekt aan de vennootschap.

Vennootschap

a.b.-houder

Lening

€500K

Kind van 
a.b. houder

€600K

Lening

Hypotheekrecht

Eigen woning 
van kind



Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

Artikel 4.14d ‘Aanpassing vervreemdingsvoordeel bij einde binnenlandse belastingplicht’
In geval van een [emigratie] […] wordt het in aanmerking te nemen [vervreemdingsvoordeel] […] 
vermeerderd met het negatieve bedrag dat […] als fictief regulier voordeel […], in aanmerking zou 
zijn genomen ingeval de belastingplichtige binnenlandse belastingplichtige zou zijn gebleven en aan 
het einde van het kalenderjaar het bedrag van de schulden nihil zou [zijn]. 

Artikel 4.14a Wet IB 2001 ‘Fictief regulier voordeel’
• Lid 1: Als het bovenmatige deel van schulden […] wordt in aanmerking genomen: 

Sub b: als negatief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze lager is dan 
het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, doch ten hoogste het bedrag dat 
eerder ingevolge onderdeel a […] in de heffing is betrokken, voor zover ter zake van 
dat bedrag nog niet eerder een negatief bedrag als het bovenmatige deel van 
schulden in aanmerking is genomen.

Artikel 25c Invorderingswet 1990
Lid 1: Het uitstel van betaling, bedoeld in artikel 25, achtste lid, wordt mede beëindigd ingeval een 

positief voordeel in de zin van artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f, van de Wet inkomstenbelasting 
2001 wordt genoten. Het uitstel wordt in dat geval beëindigd voor een bedrag ter grootte van het 
in artikel 2.12 van die wet genoemde percentage vermenigvuldigd met het voordeel, bedoeld in 
artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f, van die wet. Het bedrag wordt bepaald als ware de 
belastingschuldige nog woonachtig in Nederland en wordt verminderd met:

• Sub a. de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting over het fictief reguliere 
voordeel, bedoeld in artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f, van die wet;

• Sub b. de over het verschil tussen de totale som van de schulden, bedoeld in artikel 4.13, 
eerste lid, onderdeel f, van die wet, en het maximumbedrag, bedoeld in artikel 4.14a, 
tweede lid, van die wet, in het buitenland feitelijk geheven belasting.

Lid 2: Ingeval de belastingschuldige aannemelijk maakt dat de schulden […] lager zijn geworden dan 
het maximumbedrag […] en ter zake van die afname in binnenlandse situaties een [negatief] 
voordeel […] in aanmerking zou worden genomen, wordt […] het uitstel van betaling niet 
beëindigd voor zover een voordeel als bedoeld in artikel 4.14d van die wet in aanmerking is 
genomen

Vennootschap

a.b.-houder

Lening

€700K

Buitenland

Lening

2

1 3

Verkrijgingsprijs =     €400K
WEV =  €1.500K

€50K

Conserverende aanslag?

Maximumbedrag?



Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

Artikel 4.14d ‘Aanpassing vervreemdingsvoordeel bij einde binnenlandse belastingplicht’
In geval van een [emigratie] […] wordt het in aanmerking te nemen [vervreemdingsvoordeel] […] 
vermeerderd met het negatieve bedrag dat […] als fictief regulier voordeel […], in aanmerking zou zijn 
genomen ingeval de belastingplichtige binnenlandse belastingplichtige zou zijn gebleven en aan het 
einde van het kalenderjaar het bedrag van de schulden nihil zou [zijn]. 

Artikel 4.14a Wet IB 2001 ‘Fictief regulier voordeel’
• Lid 1: Als het bovenmatige deel van schulden […] wordt in aanmerking genomen: 

Sub b: als negatief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze lager is dan 
het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, doch ten hoogste het bedrag dat 
eerder ingevolge onderdeel a […] in de heffing is betrokken, voor zover ter zake van 
dat bedrag nog niet eerder een negatief bedrag als het bovenmatige deel van 
schulden in aanmerking is genomen.

Artikel 25c Invorderingswet 1990
Lid 1: Het uitstel van betaling, bedoeld in artikel 25, achtste lid, wordt mede beëindigd ingeval een 

positief voordeel in de zin van artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f, van de Wet inkomstenbelasting 
2001 wordt genoten. Het uitstel wordt in dat geval beëindigd voor een bedrag ter grootte van het 
in artikel 2.12 van die wet genoemde percentage vermenigvuldigd met het voordeel, bedoeld in 
artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f, van die wet. Het bedrag wordt bepaald als ware de 
belastingschuldige nog woonachtig in Nederland en wordt verminderd met:

• Sub a. de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting over het fictief reguliere 
voordeel, bedoeld in artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f, van die wet;

• Sub b. de over het verschil tussen de totale som van de schulden, bedoeld in artikel 4.13, 
eerste lid, onderdeel f, van die wet, en het maximumbedrag, bedoeld in artikel 4.14a, 
tweede lid, van die wet, in het buitenland feitelijk geheven belasting.

Lid 2: Ingeval de belastingschuldige aannemelijk maakt dat de schulden […] lager zijn geworden dan 
het maximumbedrag […] en ter zake van die afname in binnenlandse situaties een [negatief] 
voordeel […] in aanmerking zou worden genomen, wordt […] het uitstel van betaling niet 
beëindigd voor zover een voordeel als bedoeld in artikel 4.14d van die wet in aanmerking is 
genomen

Vennootschap

a.b.-houder

Lening

€700K

Buitenland

Lening

2

1 3

€50K

Verkrijgingsprijs =     €400K
WEV =  €1.500K

Conserverende aanslag?

Maximumbedrag?

((€1.500 -/- €400K -/- €200K) * 26,9%), 
dan verminderd met (€50K * 26,9%)

o.b.v. tekst wordt deze niet verhoogd 
met €50K, dus dan jaarlijks heffing



Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

Artikel 4.14d ‘Aanpassing vervreemdingsvoordeel bij einde binnenlandse belastingplicht’
In geval van een [emigratie] […] wordt het in aanmerking te nemen [vervreemdingsvoordeel] […] 
vermeerderd met het negatieve bedrag dat […] als fictief regulier voordeel […], in aanmerking zou 
zijn genomen ingeval de belastingplichtige binnenlandse belastingplichtige zou zijn gebleven en aan 
het einde van het kalenderjaar het bedrag van de schulden nihil zou [zijn]. 

Artikel 4.14a Wet IB 2001 ‘Fictief regulier voordeel’
• Lid 1: Als het bovenmatige deel van schulden […] wordt in aanmerking genomen: 

Sub b: als negatief bedrag: de totale som van die schulden voor zover deze lager is dan 
het maximumbedrag, bedoeld in het tweede lid, doch ten hoogste het bedrag dat 
eerder ingevolge onderdeel a […] in de heffing is betrokken, voor zover ter zake van 
dat bedrag nog niet eerder een negatief bedrag als het bovenmatige deel van 
schulden in aanmerking is genomen.

Artikel 25c Invorderingswet 1990
Lid 1: Het uitstel van betaling, bedoeld in artikel 25, achtste lid, wordt mede beëindigd ingeval een 

positief voordeel in de zin van artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f, van de Wet inkomstenbelasting 
2001 wordt genoten. Het uitstel wordt in dat geval beëindigd voor een bedrag ter grootte van het 
in artikel 2.12 van die wet genoemde percentage vermenigvuldigd met het voordeel, bedoeld in 
artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f, van die wet. Het bedrag wordt bepaald als ware de 
belastingschuldige nog woonachtig in Nederland en wordt verminderd met:

• Sub a. de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting over het fictief reguliere 
voordeel, bedoeld in artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f, van die wet;

• Sub b. de over het verschil tussen de totale som van de schulden, bedoeld in artikel 4.13, 
eerste lid, onderdeel f, van die wet, en het maximumbedrag, bedoeld in artikel 4.14a, 
tweede lid, van die wet, in het buitenland feitelijk geheven belasting.

Lid 2: Ingeval de belastingschuldige aannemelijk maakt dat de schulden […] lager zijn geworden dan 
het maximumbedrag […] en ter zake van die afname in binnenlandse situaties een [negatief] 
voordeel […] in aanmerking zou worden genomen, wordt […] het uitstel van betaling niet 
beëindigd voor zover een voordeel als bedoeld in artikel 4.14d van die wet in aanmerking is 
genomen

Vennootschap

a.b.-houder

Lening

€400K

Buitenland

Lening

2

1 3

Verkrijgingsprijs =     €400K
WEV =  €1.500K

€200K

Conserverende aanslag?

Prikkel voor aflossing?
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Aandachts- en kritiekpunten

Nr. NOB commentaar

1. De maatregel creëert (welbewust) een heffing in situaties waarin van aanmerkelijkbelanginkomen, latent of te verwachten, geen sprake is. 

2. De maatregel creëert (welbewust) een meervoudige heffing in de inkomstenbelasting (box 2), onder andere doordat het excessieve deel van een lening als fictief regulier voordeel wordt 
belast, waarbij de mogelijkheid tot latere verrekening aan termijnen is gebonden, voor zover het negatieve fictief reguliere voordeel leidt tot een verlies uit aanmerkelijk belang. Deze 
temporele beperking kan ertoe leiden dat geen tijdige verrekening kan plaatsvinden en alsnog dubbele heffing zal ontstaan. De Orde adviseert om de regeling waarbij een ab-verlies kan 
worden omgezet in een zogenoemde credit in box 1, te versoepelen, zodat de dubbele heffing in box 2 alsnog wordt ondervangen.

3. De maatregel legt ten aanzien van de groep van verbonden personen de heffing neer bij een andere belastingplichtige (namelijk de ab-houder) dan degene die de beschikking heeft 
gekregen over de middelen (de verbonden persoon annex geldlener). 

4. De maatregel leidt tot complexere belastingwetgeving met een systematische inbreuk op wetgeving/jurisprudentie en een toename van het aantal ficties, mede doordat beoogd is de ficties 
alleen voor box 2 te doen werken. Door deze maatregel zal de fiscale werkelijkheid verder afwijken van de civielrechtelijke kwalificatie, worden nieuwe, zelfstandige begrippen gecreëerd en 
moeten allerhande flankerende maatregelen worden ingevoerd. De toenemende complexiteit tast het sociaal-maatschappelijke draagvlak van belastingwetgeving en de band met de 
werkelijkheid aan. 

5. De maatregel leidt tot een toename van administratieve lasten voor zowel de belastingplichtige als ook en vooral voor de Belastingdienst. Dat komt door nieuwe cijfermatige beoordelingen 
die per definitie achteraf plaatsvinden, doorwerking van het handelen van de ene belastingplichtige naar andere belastingplichtigen, het over de jaren heen consequent en correct moeten 
monitoren van schuldbedragen en aanmerkelijkbelangposities, vereiste aanpassingen aan aangifteformulieren en doorwerking van latere correcties van schuldposities waardoor het 
grensbedrag alsnog wordt onder- respectievelijk overschreden en de daaruit volgende consequenties voor inmiddels al dan niet vaststaande belastingaanslagen over oudere jaren. 

6. Uit oogpunt van budgettaire opbrengst is er inmiddels geen belang meer om deze wetgeving in te voeren. De eenmalig verwachte hoge opbrengst wegens anticipatiegedrag heeft zich 
immers reeds in het voorbije jaar 2019 voorgedaan, mede door de verhoging van het aanmerkelijkbelangtarief per 1 januari 2020. De budgettaire noodzaak om dit wetsvoorstel nu (nog 
steeds) in te voeren, is daarmee volledig vervallen. Het niet invoeren van dit wetsvoorstel past ook in de herhaaldelijk door diverse staatssecretarissen van Financiën geuite mening dat de 
Belastingdienst dermate onder druk staat dat zij eigenlijk geen enkele verandering er nog bij kunnen hebben. De Orde stelt dan ook voor om dit wetsvoorstel in te trekken. 

7. De maatregel is onder andere disproportioneel vanwege de ‘one size fits all’-oplossing: niet alleen consumptieve leningen worden door de maatregel getroffen, maar ook – en naar de 
mening van de Orde ten onrechte – zakelijke leningen. De Orde mist een daarmee corresponderende tegenbewijsmogelijkheid om de zakelijkheid van een lening tussen de vennootschap 
en de aanmerkelijkbelanghouder aan te tonen. Uiteraard snapt de Orde het spanningsveld met de potentieel lastige positie van de Belastingdienst om de zakelijkheid van een lening te 
betwisten, maar daaraan doet niet af dat, als een lening zakelijk is (een onafhankelijke derde zou onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden dezelfde lening ter grootte van hetzelfde 
bedrag aangaan), die lening naar de mening van de Orde buiten het toepassingsbereik van de maatregel zou moeten vallen. 

8. De maatregel behelst effectief onbeperkte materieel terugwerkende kracht door het ontbreken van eerbiedigende werking voor bestaande situaties. Een oplossing hiervoor kan zijn om het 
maximumbedrag van 500.000 euro te verhogen met de stand van de schulden op het moment van aankondiging van de onderhavige maatregel op 18 september 2018, 15:15 uur. 

9. De maatregel creëert diverse onduidelijkheden in buitenlandsituaties. 



Aandachts- en kritiekpunten

Nr. NOB commentaar

1. De maatregel creëert (welbewust) een heffing in situaties waarin van aanmerkelijkbelanginkomen, latent of te verwachten, geen sprake is. 

2. De maatregel creëert (welbewust) een meervoudige heffing in de inkomstenbelasting (box 2), onder andere doordat het excessieve deel van een lening als fictief regulier voordeel wordt
belast, waarbij de mogelijkheid tot latere verrekening aan termijnen is gebonden, voor zover het negatieve fictief reguliere voordeel leidt tot een verlies uit aanmerkelijk belang. Deze 
temporele beperking kan ertoe leiden dat geen tijdige verrekening kan plaatsvinden en alsnog dubbele heffing zal ontstaan. De Orde adviseert om de regeling waarbij een ab-verlies kan 
worden omgezet in een zogenoemde credit in box 1, te versoepelen, zodat de dubbele heffing in box 2 alsnog wordt ondervangen.

3. De maatregel legt ten aanzien van de groep van verbonden personen de heffing neer bij een andere belastingplichtige (namelijk de ab-houder) dan degene die de beschikking heeft 
gekregen over de middelen (de verbonden persoon annex geldlener). 

4. De maatregel leidt tot complexere belastingwetgeving met een systematische inbreuk op wetgeving/jurisprudentie en een toename van het aantal ficties, mede doordat beoogd is de ficties 
alleen voor box 2 te doen werken. Door deze maatregel zal de fiscale werkelijkheid verder afwijken van de civielrechtelijke kwalificatie, worden nieuwe, zelfstandige begrippen gecreëerd en 
moeten allerhande flankerende maatregelen worden ingevoerd. De toenemende complexiteit tast het sociaal-maatschappelijke draagvlak van belastingwetgeving en de band met de 
werkelijkheid aan. 

5. De maatregel leidt tot een toename van administratieve lasten voor zowel de belastingplichtige als ook en vooral voor de Belastingdienst. Dat komt door nieuwe cijfermatige beoordelingen 
die per definitie achteraf plaatsvinden, doorwerking van het handelen van de ene belastingplichtige naar andere belastingplichtigen, het over de jaren heen consequent en correct moeten 
monitoren van schuldbedragen en aanmerkelijkbelangposities, vereiste aanpassingen aan aangifteformulieren en doorwerking van latere correcties van schuldposities waardoor het 
grensbedrag alsnog wordt onder- respectievelijk overschreden en de daaruit volgende consequenties voor inmiddels al dan niet vaststaande belastingaanslagen over oudere jaren. 

6. Uit oogpunt van budgettaire opbrengst is er inmiddels geen belang meer om deze wetgeving in te voeren. De eenmalig verwachte hoge opbrengst wegens anticipatiegedrag heeft zich 
immers reeds in het voorbije jaar 2019 voorgedaan, mede door de verhoging van het aanmerkelijkbelangtarief per 1 januari 2020. De budgettaire noodzaak om dit wetsvoorstel nu (nog 
steeds) in te voeren, is daarmee volledig vervallen. Het niet invoeren van dit wetsvoorstel past ook in de herhaaldelijk door diverse staatssecretarissen van Financiën geuite mening dat de 
Belastingdienst dermate onder druk staat dat zij eigenlijk geen enkele verandering er nog bij kunnen hebben. De Orde stelt dan ook voor om dit wetsvoorstel in te trekken. 

7. De maatregel is onder andere disproportioneel vanwege de ‘one size fits all’-oplossing: niet alleen consumptieve leningen worden door de maatregel getroffen, maar ook – en naar de 
mening van de Orde ten onrechte – zakelijke leningen. De Orde mist een daarmee corresponderende tegenbewijsmogelijkheid om de zakelijkheid van een lening tussen de vennootschap 
en de aanmerkelijkbelanghouder aan te tonen. Uiteraard snapt de Orde het spanningsveld met de potentieel lastige positie van de Belastingdienst om de zakelijkheid van een lening te 
betwisten, maar daaraan doet niet af dat, als een lening zakelijk is (een onafhankelijke derde zou onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden dezelfde lening ter grootte van hetzelfde 
bedrag aangaan), die lening naar de mening van de Orde buiten het toepassingsbereik van de maatregel zou moeten vallen. 

8. De maatregel behelst effectief onbeperkte materieel terugwerkende kracht door het ontbreken van eerbiedigende werking voor bestaande situaties. Een oplossing hiervoor kan zijn om het 
maximumbedrag van 500.000 euro te verhogen met de stand van de schulden op het moment van aankondiging van de onderhavige maatregel op 18 september 2018, 15:15 uur. 

9. De maatregel creëert diverse onduidelijkheden in buitenlandsituaties. 



NOB commentaar op het Wetsvoorstel excessief lenen

Memorie van Toelichting bij Wetsvoorstel excessief lenen, blz. 2
“Een directeur-grootaandeelhouder heeft als aanmerkelijkbelanghouder 
nauwe verbondenheid met de vennootschap waarin hij aandelen houdt, 
waardoor hij de mogelijkheid heeft gelden te lenen van de eigen 
vennootschap in plaats van deze gelden als loon of dividend uit te laten 
keren, terwijl hij wel over de middelen beschikt. Door gelden te lenen kan de 
aanmerkelijkbelanghouder de belastingheffing over deze gelden langdurig 
uitstellen of in sommige gevallen zelfs afstellen. […] Dit gegeven is aanleiding 
om maatregelen voor te stellen die deze excessieve leenverhoudingen 
ontmoedigen. ”

NOB commentaar op Wetsvoorstel excessief lenen, blz. 7
“Een ab-houder die 5 procent van de aandelen bezit, kan in de ogen van 
de Orde niet zelf bepalen op welke manier hij gelden uit de vennootschap 
haalt. De andere aandeelhouders zullen daar immers niet zonder meer mee 
akkoord gaan. Die ab-houder zal enkel gelden kunnen lenen van de 
vennootschap als de andere aandeelhouders van mening zijn dat die 
schuld kan worden afgelost. Hiermee is per definitie sprake van een reële 
lening.”

Vennootschap

a.b.-houder

Lening

€750K

5%



NOB commentaar op het Wetsvoorstel excessief lenen

Memorie van Toelichting bij Wetsvoorstel excessief lenen, blz. 6
“In de praktijk wordt een groot deel van de winst van de vennootschap in de 
vennootschap opgepot en niet jaarlijks uitgekeerd aan de 
aanmerkelijkbelanghouder. […] Daarnaast geldt dat belastingplichtigen die 
winst uit onderneming genieten (IB-ondernemers) geen mogelijkheid 
hebben om belastingheffing uit te stellen door geld te lenen van hun 
onderneming. Hierdoor kan de aanmerkelijkbelanghouder een voordeel 
genieten dat de IB-ondernemer niet heeft.”

NOB commentaar op Wetsvoorstel excessief lenen, blz. 7
“De Orde maakt bezwaar tegen de heffing in situaties waarin van enige 
latente of te verwachten aanmerkelijkbelanginkomen geen sprake is en 
tevens tegen de temporele beperkingen in de voorgestelde 
anticumulatieregeling met de daadwerkelijke dividenduitkeringen en de 
vervreemdingsvoordelen. Naar de mening van de Orde is dat 
disproportioneel en fundamenteel in strijd met het systeem van box 2. De 
Orde beveelt daarom dringend aan te onderzoeken of de introductie van 
een begrip “in de vennootschap aanwezige zuivere 
aanmerkelijkbelangwinst” de voorgestelde maatregel praktisch uitvoerbaar 
houdt, maar tegelijkertijd ontdoet van disproportionele werking, en in ieder 
geval een algemene anticumulatiemaatregel te treffen zonder 
termijnbeperkingen.”

Geen (latente) winstVennootschap

a.b.-houder

Lening 5%



NOB commentaar op het Wetsvoorstel excessief lenen

NOB commentaar op Wetsvoorstel excessief lenen, blz. 6
“Bij een ab-houder met een verkrijgingsprijs voor zijn aanmerkelijk belang die 
gelijk is aan de waarde in het economische verkeer van de aandelen, en 
aangenomen dat in de vennootschap geen latente of te verwachten 
winsten aanwezig zijn, is geen sprake van uitgestelde belastingheffing in box 
2, ook niet wanneer de ab-houder heeft geleend van de vennootschap. 

In een dergelijke situatie kan een negatief regulier voordeel bij latere 
aflossing op geen enkele wijze worden verrekend met een positief inkomen 
uit aanmerkelijk belang. Er resteert dan een aanmerkelijkbelangverlies dat in 
theorie alleen kan worden benut als credit die kan worden verrekend met 
de verschuldigde inkomstenbelasting uit box 1 of box 3, waarbij als 
voorwaarde geldt dat de belastingplichtige geen aanmerkelijk belang meer 
mag bezitten.”

Vennootschap

a.b.-houder

Lening

€900K €900K
Koop Box 3 pand2

1 3
Aflossing 
na 2 jaar



NOB commentaar op het Wetsvoorstel excessief lenen

Memorie van Toelichting bij Wetsvoorstel excessief lenen, blz. 2
“De voorgestelde maatregel heeft alleen gevolgen voor de bepaling van 
het inkomen uit aanmerkelijk belang van de inkomstenbelasting. Dit 
betekent onder andere dat de maatregel niet doorwerkt naar de overige 
fiscale wet- en regelgeving, zoals box 1 en box 3 van de inkomstenbelasting, 
de dividendbelasting en de vennootschapsbelasting. Deze fictie heeft zoals 
gezegd ook geen civielrechtelijke betekenis.”

NOB commentaar op Wetsvoorstel excessief lenen, blz. 9
“Dit is echter ten dele het geval. De voorgestelde wijziging werkt namelijk op 
basis van de wetssystematiek één op één door naar de regeling van het 
technisch aanmerkelijk belang van artikel 17 lid 3 sub b Wet Vpb 1969 jo. 
artikel 18 lid 2 Wet Vpb 1969. Artikel 18 lid 2 Wet Vpb 1969 verwijst namelijk 
integraal naar hoofdstuk 4 van de Wet IB 2001, waarin de onderhavige 
voorgestelde maatregel wordt opgenomen.”

BV

Lening

€900K

Buitl. rechtspers.
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Bouwstenennotitie: Box 2



Bouwstenennotitie - aanmerkelijk belang

Advies 1
Gelijktrekken belastingdruk 

werknemer en DGA

Advies 2
Ontmoedigen winstinhouding

Advies 3
Inperken DSR/BOR

Afschaffen lage tarief Vpb Versobering uitzondering van 
eigenwoningschulden van het wetsvoorstel 
excessief lenen bij de eigen vennootschap

Afschaffing DSR voor het aanmerkelijk 
belang in de IB voor vererving en schenking

Aanmerkelijk belang Verhoging box 2-tarief 
naar 30% (of 35%)

Afschaffen doelmatigheidsmarge 
gebruikelijk loon

Verlagen van de schuldengrens in het wetsvoorstel 
excessief lenen bij eigen vennootschap naar € 
17.500

Versobering uitzondering van 
eigenwoningschulden van het wetsvoorstel 
excessief lenen bij de eigen vennootschap

Nieuwe eigenwoningschulden vallen ook onder 
wetsvoorstel excessief lenen bij eigen 
vennootschap

Tariefopstap in box 2

Invoering forfaitair rendement box 2

Kleine aanmerkelijk belangpakketten 
uitzonderen van BOR

Verhuurd vastgoed standaard aanmerken 
als beleggingsvermogen voor de DSR en 
BOR
Verlaging vrijstelling waarde going concern 
naar 25% en aftopping op € 5 miljoen in de 
BOR

Afschaffen van vrijstelling waarde going
concern in de BOR

Invoeren gebruikelijk kapitaalregeling

Rente over ingehouden winsten in de bv belasten 
in box 2

Knelpunt 1
Splitsing van het inkomen van de dga
in een arbeids- en kapitaalcomponent 

Knelpunt 2
Belastinguitstel door fiscaal 
gedreven winstinhouding

Knelpunt 3
Verder uitstel tot afstel van 

belastingheffing op basis van de DSR 
aanmerkelijk belang en de BOR



Bouwstenennotitie - Box 2

Nr. Beleidsopties Box 2 Budgettair effect 
(€ mrd)

1. Afschaffen lage tarief Vpb 1,72
2. Aanmerkelijk belang Verhoging box 2-tarief naar 30% (of 35%) 0,30 of 0,70 
3. Afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon 0,21
4. Versobering uitzondering van eigenwoningschulden van het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap 0
5. Verlagen van de schuldengrens in het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap naar € 17.500 0,06
6. Nieuwe eigenwoningschulden vallen ook onder wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap 0,02
7. Tariefopstap in box 2 0,14
8. Invoering forfaitair rendement box 2 0,04 
9. Afschaffing DSR voor het aanmerkelijk belang in de IB voor vererving en schenking 0,08 
10. Kleine aanmerkelijk belangpakketten uitzonderen van BOR Nader te bepalen 
11. Verhuurd vastgoed standaard aanmerken als beleggingsvermogen voor de DSR en BOR 0
12. Verlaging vrijstelling waarde going concern naar 25% en aftopping op € 5 miljoen in de BOR 0,24
13. Afschaffen van vrijstelling waarde going concern in de BOR 0,29
14. Invoeren gebruikelijk kapitaalregeling Nader te bepalen 
15. Rente over ingehouden winsten in de bv belasten in box 2 Nader te bepalen
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Nieuwe btw-regels voor 
e-commerce



• Definitie Belastingdienst Douane: 
‘Alle transacties die langs elektronische weg door 
tussenkomst van een computernetwerk, bijvoorbeeld het 
internet, tot stand komen en die fysieke goederenstromen 
tot gevolg hebben die aan douaneformaliteiten 
onderworpen zijn.’

• B2C

• Douane NL behandelde 140.000.000 import declaraties in 2019

• Per import 23 douane procedures

• 78.000.000 “e-commerce” pakketjes in 2019

• 35% van de pakketjes afkomstig uit China

• Misbruik vrijstelling pakketwaarde minder dan € 22

• Nieuwe btw regels noodzakelijk
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E-commerce



• 01-07-2013 – B2C elektronische dienstverlening door non-EU ondernemers 

• 01-01-2015 - B2C elektronische dienstverlening door EU ondernemers

• 01-04-2016 – VAT Action Plan

• 01-12-2016 – Voorstel e-commerce

• 05-12-2017 – Nieuwe regelgeving e-commerce aangenomen

• 01-12-2018 – Voorstel PSP

• 22-07-2020 – Uitstel nieuwe regelgeving e-commerce zes maanden (1 juli 2021)

• 22-07-2020 – Verzoek NL en DE nogmaals uitstel zes maanden ( 1 januari 2022)

• 01-01-2021 – Nieuwe regelgeving e-commerce treedt in werking

• 01-07-2021 – Nieuwe regelgeving e-commerce treedt in werking

• 01-01-2024 – Nieuwe regelgeving PSP treedt in werking
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Ontwikkeling btw-regelgeving e-commerce



44

E-commerce leveringen binnen EU



• Bij levering van goederen geldt als hoofdregel dat de plaats van 
levering is gelegen waar het vervoer aanvangt.

• Status afnemer: B2C of B2B

• B2C: plaats van levering land van vertrek, belast met Nederlandse 
btw

• Tenzij afstandsverkopenregeling

• Afstandsverkopenregeling is van toepassing als voldaan wordt aan 
de volgende voorwaarden:

 Levering aan particulier;
 Goederen verzonden door of voor rekening van 

leverancier;
 Geen margegoederen of nieuwe vervoermiddelen;
 Overschrijden nationaal drempelbedrag.

• Van oorspronglandbeginsel naar bestemmingslandbeginsel.

• Dus geen Nederlandse btw, maar Duitse btw

• Voldoen via btw-aangifte Duitsland, dus een Duitse btw-registratie
is noodzakelijk

• Vanaf het moment van de levering waarmee de drempel werd
overschreden en het volgende jaar.
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Afstandsverkopen binnen EU (huidig)

≥ € 100.000

+ 21% + 19%

≤ € 100.000



• Per 1 januari 2022 worden de regels voor afstandsverkopen op drie 
belangrijke punten gewijzigd:

1. Het drempelbedrag verdwijnt

2. Het doen van btw-aangifte wordt vereenvoudigd

3. Het toepassingsgebied afstandsverkopenregeling wordt 
verruimd

• Ad 1) Vanaf eerste afstandsverkoop btw verschuldigd in het land 
van aankomst van de goederen

• Ad 2) Keuze voor btw-aangifte in de eigen lidstaat via OSS-
aangifte (One Stop Shop-aangifte)

• Ad 3) Geldt ook bij indirecte tussenkomst van de leverancier bij het 
vervoer 

• Vereenvoudiging kleine ondernemers

• Een ondernemer gevestigd in één EU-lidstaat die voor maximaal € 
10.000 aan afstandsverkopen én digitale diensten aan 
particulieren verricht mag btw blijven berekenen over de 
afstandsverkopen in het land van vertrek van de goederen. 
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Afstandsverkopen binnen EU (wijzigingen)

+ 19%

+ 19%
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E-commerce levering goederen afkomstig van buiten de EU



• Goederen die worden gekocht door particulieren en die zich 
buiten de EU bevinden moeten worden ingevoerd in de EU

Twee mogelijkheden:

• 1. Invoer op naam leverancier:  
- leverancier betaalt import-btw (en heeft recht op 

aftrek)
- levering in land van invoer of afstandsverkoop als 

goederen worden geleverd in ander EU-land

• 2. Invoer op naam van de particulier:
- particulier betaalt import-btw (tenzij waarde 

minder dan € 22)
- levering aan particulier in EU is niet belast

• De vrijstelling bij invoer door particulieren wordt veelvuldig misbruikt 
(onderwaardering van pakketjes met een waarde van meer dan € 
22)
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E-commerce goederen van buiten EU (huidig)

+ 19%

+ 21% 
- 21% + 21%



• Per 1 januari 2022 wijzigen de btw-regels voor afstandsverkopen 
van goederen die van buiten de EU afkomstig zijn.

1. De vrijstelling voor kleine zendingen (€ 22) verdwijnt

2. Altijd sprake van afstandsverkoop van goederen van buiten de 
EU als goederen worden ingevoerd in een andere EU-lidstaat dan 
de EU-lidstaat van bestemming van de goederen

3. Mogelijkheid I-OSS-systeem (Invoer One Stop Shop) voor het doen 
van aangifte van afstandsverkopen indien de waarde van de 
goederen minder is dan € 150

4. Met I-OSS btw-identificatienummer geldt een vrijstelling bij invoer

5. Mogelijkheid maandelijks invoer-btw aan te geven in plaats van 
steeds op het moment van import. Waarde van de goederen 
dient minder dan € 150 te bedragen (post- en koeriersbedrijven)

6. Gebruik I-OSS of maandelijkse import-btw aangifte niet verplicht. 
Dan btw bij import verschuldigd. Artikel 23 Vergunning blijft 
bestaan in Nederland
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E-commerce goederen van buiten EU (wijzigingen)

≤ € 150

- I-OSS
- Maandelijkse import 

btw aangifte



• Een Chinese ondernemer verkoopt via zijn webwinkel producten 
aan particulieren in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Bij 
voldoende verkopen stuurt de ondernemer een groepszending 
naar Nederland, waar import plaatsvindt. Elk product heeft een 
waarde van € 20.

• Voor de btw twee belastbare feiten:

1. Invoer in Nederland

2. Levering aan particulieren

• De ondernemer heeft twee opties:

1. Aangifte doen via I-OSS

2. Op reguliere wijze aangifte doen

• Ad 1) Aangifte via I-OSS:

- De ondernemer verstrekt zijn I-OSS btw bij import en verkrijgt btw-
vrijstelling bij invoer

- Via I-OSS geeft de ondernemer Nederlandse btw aan voor de 
leveringen aan Nederlandse particulieren, Duitse btw voor Duitse 
leveringen en Franse btw voor Franse leveringen
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E-commerce goederen van buiten EU (voorbeeld)

vrijstelling

+ 21% NL btw
+ 19% DE btw
+ 20% FR btw

+ 19% DE btw

+ 20% FR btw



• Ad 2) Op reguliere wijze aangifte doen

- De ondernemer is invoer-btw verschuldigd op het moment van 
invoer (de btw komt voor aftrek in aanmerking)

- De leveringen aan Nederlandse particulieren zijn btw belast in 
Nederland dus doet de ondernemer btw-aangifte in Nederland. 
De leveringen aan particulieren in Duitsland en Frankrijk zijn aldaar 
belast dus dient de ondernemer aldaar ook btw te voldoen via 
reguliere btw-aangiftes.  
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E-commerce goederen van buiten EU (voorbeeld)

vrijstelling

+ 21% NL btw
+ 19% DE btw
+ 20% FR btw

+ 19% DE btw

+ 20% FR btw
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Btw-positie platforms



• Platform: brengt aanbieders van producten en kopers van die 
producten met elkaar in contact via zijn website of marktplaats 

• Platforms worden verantwoordelijk voor de verschuldigde btw 

• Platformfictie: platform wordt geacht te leveren aan de particuliere 
afnemer in plaats van de daadwerkelijke leverancier

• Regeling slechts van toepassing indien sprake van faciliteren

• Geen sprake van faciliteren indien cumulatief aan drie voorwaarden 
wordt voldaan:

1. Het platform stelt geen algemene voorwaarden vast, en;

2. Het platform brengt de vergoeding niet in rekening aan de 
klant, en;

3. Het platform is niet betrokken bij het bestellen of afleveren 
van de goederen.
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Btw-positie platforms 



• Platform faciliteert bij verkopen binnen EU

• Let op: kan ook lokale levering zijn

• Leverancier is buiten EU gevestigd

• Platformfictie: platform levert aan consument

• Waarde van de goederen niet relevant

• Platform geeft btw aan in land van aankomst goederen

• Keuze aangifte via OSS

• Leverancier wordt geacht te leveren aan platform

• B2B levering belast met 0% btw
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Faciliteren verkopen binnen EU

B2B-levering
0% btw

B2C-levering
btw land van 

aankomst

Toepassingsvoorwaarden:

 Faciliteren

 B2C-levering

 Goederen zijn in EU

+ 19% btw

+ 19% btw

 Goederen blijven in EU

 Leverancier buiten EU



• Platform faciliteert bij verkopen van goederen afkomstig van buiten EU

• Niet relevant waar leverancier is gevestigd

• Let op! Voorwaarde: goederen hebben intrinsieke waarde van niet meer dan € 
150

• Platformfictie: platform levert aan consument

• Platform geeft btw aan in land van aankomst goederen

• Keuze aangifte via OSS

• Indien invoer op naam leverancier of consument: I-OSS nummer beschikbaar 
stellen voor vrijstelling bij invoer

• Leverancier wordt geacht te leveren aan platform

• B2B levering belast met 0% btw
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Faciliteren verkopen nog in te voeren goederen

Vrijstelling, 
mits I-OSS nr.

Toepassingsvoorwaarden:

 Faciliteren

 B2C-levering

 Levering met intrinsieke waarde per
product van niet meer dan €150

 Goederen worden ingevoerd

 Locatie leverancier niet 
relevant

B2B-levering
0% btw

B2C-levering
btw land van 

aankomst

+ 19% btw

+ 19% btw



• Ruime invulling regeling

• Platform niet onbeperkt verantwoordelijk

• Geen btw naheffen wanneer:
1. het platform afhankelijk is van informatie van 

leveranciers of derden om het juiste btw-bedrag aan te 
geven;

2. de informatie die het platform heeft ontvangen onjuist is;
3. Het platform kan bewijzen dat het niet wist en niet 

behoorde te weten dat de informatie onjuist was.

• Bewijslast rust op platform

• Praktijk

• 12 platforms van betekenis

• Aanpassing 104 IT-systemen in alle lidstaten

• Verwachting gebruik I-OSS (risico’s)

• Dubbele btw-heffing
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Verregaande verantwoordelijkheid platforms

Vrijstelling, 
mits I-OSS nr.

B2B-levering
0% btw

B2C-levering
btw land van 

aankomst

+ 19% btw

+ 19% btw
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Wet Bronbelasting 2021 en Spoedwet conditionele eindafrekening 
dividendbelasting
Archipel Zomertafel, 26 augustus 2020
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Conditionele bronheffingen



• 23 februari 2018: Kamerbrief van de Staatssecretaris van 
Financiën over het Internationaal fiscaal (verdrags)beleid.

• “Ons belastingstelsel weerspiegelt [de] internationale 
oriëntatie van onze economie. Uitgangspunt is dat het 
Nederlandse bedrijven zo min mogelijk belemmert om in 
het buitenland te ondernemen […] [Maar] de keerzijde 
[van ons] belastingstelsel [is] dat het ook ontvankelijk kan 
zijn voor structuren die de belastinggrondslag uithollen. Dit 
kan schadelijk zijn voor de belastingmoraal, voor het 
internationale aanzien van Nederland en daarmee voor 
het investeringsklimaat. 

•
Dit kabinet wil belastingontduiking en belastingontwijking 
aanpakken. Voor mij is dit een beleidsspeerpunt. [Ik heb] 
ook de ambitie om het beeld te kantelen dat Nederland 
het internationale bedrijven fiscaal gemakkelijk zou maken 
belasting te ontwijken. […] Een goed voorbeeld van [dit] 
kabinetsbeleid is ook dat we dividend-, rente- en 
royaltystromen naar zogenoemde low tax jurisdictions gaan 
belasten om te voorkomen dat Nederland primair wordt 
gebruikt om de belastinggrondslag van andere landen uit 
te hollen […]”
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De context: BEPS in het Kabinets-DNA

• 17 september 2018: Wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2021.

• “Door het uitgebreide […] verdragennetwerk en de 
afwezigheid van een bronbelasting op uitgaande rente-
en royaltybetalingen is [ons] belastingstelsel ontvankelijk 
voor structuren die gericht zijn op het voorkomen van 
buitenlandse (bron)belasting. Uit onderzoek [blijkt dat] 
Nederland in toenemende mate fungeert als 
toegangspoort naar laagbelastende jurisdicties. Jaarlijks 
gaat er via [Nederlandse BFIs ca.] € 22 miljard aan fiscaal 
relevante financiële stromen naar laagbelastende
jurisdicties.

• De voorgestelde bronbelasting richt zich tegen de hiervoor 
genoemde mogelijkheden om belasting te ontwijken. Kort 
gezegd zal deze [zien op] een rente- of royaltybetaling[en] 
door een in Nederland gevestigd lichaam aan een in een 
laagbelastende jurisdictie gevestigd gelieerd lichaam en in 
misbruiksituaties. Met deze stap neemt het kabinet afscheid 
van het uitgangspunt dat Nederland geen bronbelasting 
heft op uitgaande rente- en royaltybetalingen. Daarbij 
heeft het kabinet een balans gezocht tussen het bestrijden 
van belastingontwijking enerzijds en het ten behoeve van 
het investeringsklimaat niet onnodig belemmeren van 
kapitaalstromen anderzijds.”

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25087-188.html https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/17/wet-
bronbelasting-2021

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25087-188.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/17/wet-bronbelasting-2021
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2020 European Semester: Country Specific
Recommendations – Netherlands (20 mei 2020)

(23) Hoewel Nederland maatregelen heeft genomen tegen agressieve fiscale planning door eerder overeengekomen internationale en Europese 
initiatieven uit te voeren, doen de hoge dividend-, royalty- en rentebetalingen die via Nederland verlopen, vermoeden dat bedrijven de nationale 
belastingregels toch gebruiken voor agressieve fiscale planning. Een groot deel van het volume van de buitenlandse directe investeringen wordt 
gehouden door zogeheten “special purpose entities”. De inhoudingsvrijstelling op uitgaande (d.w.z. door inwoners van de EU aan inwoners van 
derde landen overgemaakte) royalty’s en rentebetalingen kan ertoe leiden dat over die betalingen in het geheel geen belasting wordt geheven 
indien daarover in de ontvangende jurisdictie evenmin belasting verschuldigd is. De recent goedgekeurde hervorming betreffende de 
voorwaardelijke bronbelastingen op royalty’s en rentebetalingen in geval van misbruik of betalingen aan laagbelastende jurisdicties, die vanaf 1 
januari 2021 zal worden toegepast, is een positieve stap om agressieve fiscale planning terug te dringen. De doeltreffendheid van de hervorming 
moet op de voet worden gevolgd.

[DE COMMISSIE] BEVEELT AAN dat Nederland in 2020 en 2021 de volgende actie onderneemt: 

[4] Stappen ondernemen voor een volledige aanpak van de kenmerken van het belastingstelsel die agressieve fiscale planning mogelijk kunnen 
maken voor uitgaande betalingen in het bijzonder, met name door de vastgestelde maatregelen ten uitvoer te leggen en de doeltreffendheid 
ervan te waarborgen. Zorgen voor effectief toezicht op en handhaving van het kader voor de bestrijding van witwaspraktijken. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1591720698631&uri=CELEX%3A52020DC0519
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Waar doelt deze tekst op?

ISLE OF MAN

FRANKRIJK

ISLE OF MAN

NEDERLAND

DUITSLANDFRANKRIJKDUITSLAND

Royalties -/- € 4,00m

Bronbel. 28,0 %

Tax sum 1,12m

Royalties -/- € 4,00m

Bronbel. 20,5 %

Tax sum 0,8m

Royalties + € 6,06m

CIT: 0%

Leakage: -/- 1,94m

Royalties -/- € 4,00m

Bronbel. 0%

Tax sum 0m

Royalties -/- € 4,00m

Bronbel. 0%

Tax sum 0m

Royalties + € 8,00m

Cost Plus 0,10m

CIT: 16,5%

Lic. Fee -/- 7,9m

Bronbel. 0%

Royalties + € 7,9m

CIT: 0%

Leakage: 16,5k

100% 100% 100% 100%

100%

Treaty

Directive
Geen bronheffing in nationale wet

BESPARING:
€ 1,925,000

Met Nederlandse tussenschakelBase case

Treaty

Directive

Treaty

Directive

Treaty: 0%

Directive (R&R): 0%

Treaty: 0%

Directive (R&R): 0%

= Nat. Rate @ 28,0%

= Nat. Rate @ 20,5%

= Red. Rate @ 0%

= Red. Rate @ 0%

= Nat. Rate @ 0%
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Hoe ‘pakken we dit aan’ per 2021? 

Kwalitatieve ‘eisen’ aan de partijen:
1.De voordeelgerechtigde en de inhoudingsplichtige zijn gelieerde partijen; er bestaat tussen hen een ‘kwalificerend belang’.

• “[een belang kwalificeert als er] direct of indirect een zodanige invloed op de besluitvorming kan worden uitgeoefend dat daarmee de 
activiteiten van het andere lichaam kunnen worden bepaald, [dus] in ieder geval [wanneer het] belang meer dan 50% van de statutaire 
stemrechten vertegenwoordigt.”

2.De opbrengstgerechtigde is gevestigd in een laagbelastende jurisdictie.
• De woonstaat had (1) een winstbelastingtarief van <9% op 1 oktober van het voorafgaande jaar, of (2) is opgenomen op de EU Blacklist.

Kwalitatieve eisen aan de betalingen
• De (arm’s length) renten en royalties betaald door een Nederlandse gelieerde inwoner of vaste inrichting.

• Renten: “renten zijn de vergoedingen van welke aard dan ook -kosten daaronder begrepen - uit hoofde van geldleningen”.
• Royalty’s: “vergoedingen van welke aard dan ook [a.] voor het gebruik van of het recht op gebruik van: (1) een auteursrecht op een werk 

op het gebied van de letterkunde, kunst of wetenschap, daaronder begrepen bioscoopfilms en software, (2) een octrooi (3) een fabrieks- of 
handelsmerk, (4) een tekening of model, (5) een plan, (6) een geheim recept of geheime werkwijze; of [b.] voor inlichtingen omtrent 
ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap.

De heffing
1.Het tarief bedraagt het hoogste van de tarieven genoemd in art. 22 Wet Vpb (i.e.: 25%, verlaging vanaf 2021?)
2.De heffing vindt plaats door inhouding en afdracht door de inhoudingsplichtige (i.e.: de Nederlandse betaler).

• Inhouding vindt plaats bij ‘genieting’ en op afdracht door de inhoudingsplichtige. 
• “De voordelen […] worden beschouwd te zijn genoten op het tijdstip waarop zij: [a] betaald of verrekend worden, ter beschikking van de 

voordeelgerechtigde worden gesteld of rentedragend worden; of [b] vorderbaar en tevens inbaar worden. 
Gedurende het tijdvak gerijpte doch aan het einde van dat tijdvak nog niet genoten renten of royalty’s worden beschouwd op 31
december van dat tijdvak te zijn genoten.
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Dus?

ISLE OF MAN

FRANKRIJK

ISLE OF MAN

NEDERLAND

DUITSLANDFRANKRIJKDUITSLAND

Royalties -/- € 4,00m

Bronbel. 28,0 %

Tax sum 1,12m

Royalties -/- € 4,00m

Bronbel. 20,5 %

Tax sum 0,8m

Royalties + € 6,06m

CIT: 0%

Leakage: -/- 1,94m

Royalties -/- € 4,00m

Bronbel. 0%

Tax sum 0m

Royalties -/- € 4,00m

Bronbel. 0%

Tax sum 0m

Royalties + € 8,00m

Cost Plus 0,10m

CIT: 16,5%

Lic. Fee -/- 7,9m

Bronbel. 1,97m

Royalties + € 7,9m

CIT: 0%

Leakage: 1,98m

100% 100% 100% 100%

100%

Treaty

Directive

BESPARING:
-/- € 40k

2021 en verderBase case

Treaty

Directive

Treaty

Directive

Treaty: 0%

Directive (R&R): 0%

Treaty: 0%

Directive (R&R): 0%

= Nat. Rate @ 28,0%

= Nat. Rate @ 20,5%

= Red. Rate @ 0%

= Red. Rate @ 0%

Conditionele bronheffing @ 25%

“Naar verwachting zal de bronbelasting een prohibitieve werking 
hebben, waardoor de betreffende rente- en royaltybetalingen 

geheel worden verlegd of ophouden te bestaan. Het budgettaire 
effect van dit wetsvoorstel wordt daarom geraamd op 

verwaarloosbaar”
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Bijzonderheden

9% toetst het statutaire tarief

•Uit de MvT: 

•“[…] Idealiter zou de bronbelasting inderdaad 
van toepassing zijn op rente- en 
royaltybetalingen die niet of tegen een laag 
effectief tarief worden belast. Bij de 
vormgeving […] dient het kabinet echter ook 
rekening te houden met de uitvoerbaarheid. 
Het is uitermate complex om op basis van 
objectieve criteria een lijst samen te stellen 
met landen met een laag effectief tarief.[…] 
Hiervoor zou veel en hooggekwalificeerde 
toezichtscapaciteit nodig zijn. […] Indien in de 
toekomst in internationaal verband afspraken 
worden gemaakt over een minimaal effectief 
tarief zou dit bezwaar mogelijk gedeeltelijk 
kunnen worden weggenomen.”

Er is samenloop mogelijk met de 
aftrekbeperkingen in de 
vennootschapsbelasting

•Uit de MvT: 

•“Er is gewezen op het feit dat er samenloop 
kan optreden tussen aftrekbeperkingen in de 
vennootschapsbelasting en de voorgestelde 
bronbelasting. Gezien het antimisbruikkarakter 
van de bronbelasting is geen uitzondering 
gemaakt in de bronbelasting voor gevallen 
waarin tevens een aftrekbeperking in de 
vennootschapsbelasting van toepassing is op 
dezelfde rente- of royaltybetaling.”

Voorkoming van overkill bij hybride lichamen 
als ontvangers

•Uit de MvT: “[In het vorige ontwerp] werd 
alleen [uitzondering van de] heffing 
[geboden] ontkomen indien aannemelijk kon 
worden gemaakt dat 
[1] iedere achterliggende gerechtigde van 
het hybride lichaam in het land van vestiging 
werd behandeld als de gerechtigde tot de 
voordelen, en;
[2] geen van deze achterliggende 
gerechtigden bronbelasting zou zijn 
verschuldigd indien deze de rente- of 
royaltybetaling rechtstreeks zou hebben 
ontvangen. 

•[Maar] indien het een situatie betreft met een 
groot aantal achterliggende gerechtigden 
met mogelijk kleine belangen zou dit onredelijk 
kunnen uitpakken. Vandaar dat wordt 
voorgesteld dat geen bronbelasting [niet] 
verschuldigd is als [1] iedere gelieerde
achterliggende gerechtigde in het land van 
vestiging wordt behandeld als de gerechtigde 
tot de voordelen en [2] geen van deze 
achterliggende gerechtigden bronbelasting 
zou zijn verschuldigd [bij rechtstreekse 
betaling].



De inhouding van de bronbelasting
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Artikel 5.1 Heffing door inhouding  
1. De belasting wordt geheven door inhouding op de voordelen, bedoeld in 
artikel 3.1. 
2. De inhoudingsplichtige houdt de belasting in op het tijdstip waarop de 
voordelen, bedoeld in artikel 3.1, worden genoten. 
3. De inhoudingsplichtige draagt de in een tijdvak ingehouden belasting op 
aangifte af. 
4. Voor zover de belasting niet op de voordelen, bedoeld in artikel 3.1, kan 
worden ingehouden, wordt de belasting geacht te zijn ingehouden op het 
genietingstijdstip, bedoeld in artikel 3.5. 

•2.8 Wijze van heffing en tarief:
•Op grond van dit wetsvoorstel wordt de bronbelasting geheven door inhouding 
door het betalende lichaam dat de rente of royalty verschuldigd is. Dat lichaam 
is de inhoudingsplichtige. Het lichaam dat is gerechtigd tot de rente- of 
royaltybetaling is zoals hiervoor is aangegeven de voordeelgerechtigde. Dat 
lichaam is de belastingplichtige. Na inhouding dient de inhoudingsplichtige 
binnen een maand na afloop van het kalenderjaar aangifte te doen en de 
ingehouden belasting af te dragen aan de Belastingdienst. Voorgesteld wordt 
dat het tarief van de bronbelasting gelijk is aan het hoogste statutaire tarief in de 
vennootschapsbelasting. Per 2021 is dit op grond van de huidige voorstellen 
21,7%.

Artikel 6.3 Inlichtingenverplichting 
1. De inhoudingsplichtige is gehouden de inspecteur eigener beweging juiste en volledige 
inlichtingen of gegevens die van belang kunnen zijn voor de heffing van de belasting  
waarvan de inhouding aan hem is opgedragen te verstrekken binnen twee weken nadat 
hem  bekend is geworden dat die inlichtingen of gegevens niet, onjuist of onvolledig door 
hem zijn verstrekt […]
Artikel 6.4 Vergrijpboete overtreden inlichtingenverplichting
1. Indien het aan opzet of grove schuld van de inhoudingsplichtige is te wijten dat de 
verplichting, bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, niet wordt nagekomen, vormt dit een vergrijp 
ter zake waarvan de inspecteur hem een bestuurlijke boete kan opleggen van ten 
hoogste 100% van de in het tweede lid omschreven grondslag voor de boete. [2] De 
grondslag voor de boete wordt gevormd door het bedrag aan belasting dat als gevolg 
van het niet nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, niet zou zijn 
geheven. […]

•2.8 Wijze van heffing en tarief:
•[…] Voorts wordt voorgesteld om specifiek voor de bronbelasting een 
inlichtingenverplichting in te voeren. Daarmee wordt de inhoudingsplichtige 
verplicht om uit eigen beweging juiste en volledige inlichtingen of gegevens die 
van belang kunnen zijn voor de heffing van bronbelasting waarvan de inhouding 
aan hem is opgedragen aan de inspecteur te verstrekken. Verstrekking dient 
plaats te vinden binnen twee weken nadat de inhoudingsplichtige bekend is 
geworden dat inlichtingen of gegevens niet, onjuist of onvolledig zijn verstrekt. 
Deze inlichtingenverplichting zorgt voor een actieve rol voor de 
inhoudingsplichtige om een juiste heffing van bronbelasting te bewerkstellingen. 
Het opzettelijk of grofschuldig niet-nakomen van deze inlichtingverplichting 
wordt aangemerkt als een vergrijp, dat kan worden beboet met een 
vergrijpboete.
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De zaak ‘Baars’ (C-251/98)

[22] Blijkens artikel 52, tweede alinea, van het Verdrag omvat de vrijheid van vestiging immers de oprichting en het beheer van ondernemingen, en 
met name van vennootschappen, in de ene lidstaat door een onderdaan van een andere lidstaat. Er is dus sprake van uitoefening van het recht 
van vestiging, wanneer een onderdaan van een lidstaat een deelneming in het kapitaal van een in een andere lidstaat gevestigde vennootschap 
houdt, die hem een zodanige invloed op de besluiten van de vennootschap verleent, dat hij de activiteiten ervan kan bepalen.

[…]

[26] Derhalve moet worden onderzocht, zoals de verwijzende rechter in wezen met zijn eerste vraag wenst te vernemen, of artikel 52 van het 
Verdrag zich verzet tegen een belastingregeling van een lidstaat als in het hoofdgeding aan de orde is, die, ingeval een deelneming in het 
kapitaal van een vennootschap de aandeelhouder een zodanige invloed op de besluiten van de vennootschap verleent, dat hij de activiteiten 
ervan kan bepalen, hetgeen uiteraard altijd het geval is bij een 100 %-deelneming;

• aan de in die lidstaat wonende onderdanen van de lidstaten een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de vermogensbelasting verleent voor 
het in de aandelen in die vennootschap belegde vermogen,

• doch aan deze vrijstelling de voorwaarde verbindt, dat het een deelneming in een in de betrokken lidstaat gevestigde vennootschap betreft, 
zodat zij niet geldt voor aandeelhouders van in andere lidstaten gevestigde vennootschappen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:61998CJ0251&from=NL


• Welke partijen zijn er ‘gelieerd’ aan B BV?
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Case: sprake van ‘gelieerde partijen’? (1/2)

A HOLDING

C BVB BV

>50%>50%

MvT, 2.3: Er is sprake van gelieerdheid, indien het 
voordeelgerechtigde lichaam een kwalificerend belang heeft in het 
betalende lichaam of als het betalende lichaam een kwalificerend 
belang heeft in het voordeelgerechtigde lichaam. Ook is sprake van 
gelieerdheid als een derde een kwalificerend belang heeft in zowel 
het voordeelgerechtigde lichaam als het betalende lichaam. Van 
een kwalificerend belang is sprake als er direct of indirect een 
zodanige invloed op de besluitvorming kan worden uitgeoefend dat 
daarmee de activiteiten van het andere lichaam kunnen worden 
bepaald. Daarvan zal in ieder geval sprake zijn indien het belang 
meer dan 50% van de statutaire stemrechten vertegenwoordigt. 
Door middel van onderstaand voorbeeld wordt geïllustreerd 
wanneer er sprake is van een kwalificerend belang. 

MvT, 2.3: Er kan ook sprake zijn van gelieerdheid als een 
voordeelgerechtigde, een betalend lichaam of een derde weliswaar 
zelf geen kwalificerend belang heeft, maar behoort tot een 
zogenoemde samenwerkende groep en die groep gezamenlijk een 
kwalificerend belang heeft. Het criterium voor gelieerdheid is 
ontleend aan jurisprudentie van het [HvJ EU]. Dooor [hierbij] aan te 
sluiten, valt de bronbelasting volgens de jurisprudentie van het HvJ EU 
onder […] de vrijheid van vestiging. Indien de bronbelasting ook van 
toepassing zou zijn in niet-gelieerde verhoudingen of indien voor een 
criterium zou worden gekozen waarbij eerder sprake is van 
gelieerdheid dan thans voorgesteld, zou de bronbelasting naar alle 
waarschijnlijkheid onder de reikwijdte van de vrijheid van 
kapitaalverkeer vallen. Het recht van de Europese Unie (EU) zou in 
dat laatste geval de mogelijkheden om bronbelasting te heffen 
aanzienlijk beperken. 

A HOLDING

C BVB BV

40%

C HOLDINGB HOLDING

20% 40%

Samenwerkende groep
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Case: sprake van ‘gelieerde partijen’? (2/2)

• Topholding heeft onmiddellijk een kwalificerend belang in B Holding en B  Holding weer in D BV, waardoor Topholding ook middellijk een kwalificerend belang heeft in D BV. 

• Voorts heeft Topholding onmiddellijk een kwalificerend belang in A Holding. 

• A Holding heeft geen kwalificerend belang in D BV, maar D BV en A Holding zijn wel aan elkaar gelieerd aangezien Topholding een kwalificerend belang heeft in zowel B 
Holding als A Holding. 

• Topholding heeft geen kwalificerend belang in C Holding (onmiddellijk) en dus evenmin in E BV (middellijk), maar C Holding heeft wel onmiddellijk een kwalificerend belang in 
E BV. 

• Indien B Holding het lichaam is dat de renten of royalty’s is verschuldigd aan Topholding, D BV, A Holding, C Holding en E BV, is B Holding dus alleen gelieerd aan de 
voordeelgerechtigden Topholding, D BV en A Holding. 

• Indien C Holding het lichaam is dat de renten of royalty’s is verschuldigd is, is C Holding alleen gelieerd aan voordeelgerechtigde E BV.

A HOLDING

E BVD BV

60%

C HOLDINGB HOLDING

20% 100%

TOP
HOLDING

60% 60% 40%



• Artikel 2.1 Belastingplichtigen

1. Belastingplichtig voor de belasting is een lichaam dat gerechtigd 
is tot voordelen al bedoeld in artikel 3.1 en dat: […]
d. volgens de fiscale regelgeving van de staat waarin de 

voordeelgerechtigde is gevestigd, niet zijnde een 
laagbelastende jurisdictie, aldaar niet wordt behandeld als 
de gerechtigde tot die voordelen omdat die staat een 
lichaam waarin die voordeelgerechtigde een belang heeft 
als gerechtigde tot die voordelen beschouwt; of 

e. volgens de fiscale regelgeving van de staat op grond van 
wiens recht de voordeelgerechtigde is opgericht, niet zijnde 
een laagbelastende jurisdictie, aldaar niet wordt behandeld 
als de gerechtigde tot die voordelen omdat die 
voordeelgerechtigde volgens de fiscale regelgeving van die 
staat niet aldaar is gevestigd, en die voordeelgerechtigde 
niet volgens de fiscale regelgeving van een andere staat in 
laatstbedoelde staat is gevestigd.
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Case: Hybride lichamen (1/2)

TOP
HOLDING

A BV

HYBRID

TOP
HOLDING

A BV

HYBRID

A

B



• Uit de MvT: [2.5] Indien dit hybride lichaam vanuit een Nederlands 
perspectief als transparant wordt beschouwd voor 
belastingdoeleinden is er voor de Nederlandse bronbelasting in 
principe sprake van een rechtstreekse betaling aan de 
achterliggende participant in Amerika. Aangezien deze 
achterliggende participant niet is gevestigd in een 
laagbelastende jurisdictie, is in beginsel geen bronbelasting 
verschuldigd. Als het hybride lichaam echter vanuit het perspectief 
van Amerika als niet– transparant wordt beschouwd voor 
belastingdoeleinden, wordt de rente- of royaltybetaling niet in die 
jurisdictie in het inkomen begrepen. Hierdoor zou zonder nadere 
regeling geen bronbelasting zijn verschuldigd op een betaling aan 
een hybride lichaam dat is gevestigd in een laagbelastende
jurisdictie [Bermuda]. 

• Uit de MvT [2.5]: [Amerika] beschouwt de achterliggende 
participant in [Bermuda] als voordeelgerechtigde van de rente of 
royaltybetaling. In het geval dat de achterliggende participant is 
gevestigd in een laagbelastende jurisdictie, zou de rente- of 
royaltybetaling zonder nadere regelgeving zonder bronbelasting 
aan hem kunnen toekomen ondanks dat er de facto een betaling 
plaatsvindt aan een laagbelastende jurisdictie. 
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1. Belastingplichtig voor de belasting is een lichaam dat gerechtigd 
is tot voordelen al bedoeld in artikel 3.1 en dat: […]
c. volgens de fiscale regelgeving van een staat, niet zijnde 

Nederland of een laagbelastende jurisdictie, in die staat is 
gevestigd en gerechtigd is tot die voordelen met als 
hoofddoel of een van de hoofddoelen om de heffing van 
belasting bij een ander te ontgaan en er sprake is van een 
kunstmatige constructie of transactie of reeks van 
constructies of samenstel van transacties waarbij: 

1°. een constructie of transactie uit verscheidene stappen of 
onderdelen kan bestaan;

2°. een constructie of transactie of reeks van constructies of 
samenstel van transacties als kunstmatig wordt beschouwd 
voor zover zij, onderscheidenlijk het, niet is opgezet op grond 
van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit 
weerspiegelen;
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• Op grond van het wetsvoorstel zal de bronbelasting niet alleen verschuldigd zijn bij 
rechtstreekse betalingen aan laagbelastende [maar ook] bij kunstmatige structuren die 
zijn bedoeld om Nederlandse bronbelasting te ontwijken[ […] omdat anders de 
bronbelasting eenvoudig zou kunnen worden ontgaan door de renten of royalty’s niet 
rechtstreeks te betalen […] maar indirect via een lichaam dat is gevestigd in een 
nietlaagbelastende jurisdictie. Vaak zal dat een jurisdictie zijn die geen of minder 
bronbelasting heft op uitgaande renten en royalty’s. 

• Om deze vorm van belastingontwijking te voorkomen, wordt een antimisbruikbepaling 
voorgesteld. In de voorgestelde antimisbruikbepaling wordt de bronbelasting geheven 
van de tussenschakel. Er is sprake van misbruik indien [die] is gerechtigd tot de voordelen 
met als hoofddoel of een van de hoofddoelen om de heffing van bronbelasting bij een 
ander te ontgaan en er sprake is van een kunstmatige constructie of transactie. 

• Voor de toepassing van vergelijkbare antimisbruikbepalingen in de vennootschaps- en 
dividendbelasting is momenteel geen sprake van een kunstmatige constructie of 
transactie indien een tussenhoudster met een schakelfunctie voldoet aan bepaalde 
voorwaarden, de zogenaamde substance-eisen. Deze substance-eisen functioneren 
hierdoor momenteel als “safe harbour”.[…]

• Het kabinet acht de huidige invulling van de antimisbruikbepalingen op hoofdlijnen in 
overeenstemming met de [Danish Cases]. Desondanks is het niet uit te sluiten dat in een 
situatie waarin door een tussenhoudster met een schakelfunctie is voldaan aan de 
substance-eisen – beoordeeld naar alle feiten en omstandigheden – toch sprake is van 
misbruik. Vandaar dat het kabinet voorstelt om de rol van de huidige substance-eisen te 
wijzigen. Door de voorgestelde wijzigingen fungeren de substance-eisen voor een 
tussenhoudster met een schakelfunctie niet langer als “safe harbour”, maar spelen zij 
slechts een rol bij de bewijslastverdeling.

• […] Met betrekking tot de vraag of in een concrete situatie bronbelasting is verschuldigd, 
kan binnen de daarvoor gestelde kaders in het Besluit vooroverleg rulings met een 
internationaal karakter zekerheid vooraf worden gevraagd bij de Belastingdienst.14
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• Danish Cases (C-116/16, T-Danmark)

• “ [79] Het zou niet stroken met [de Europese] doelstellingen om financiële 
constructies toe te staan die enkel tot doel hebben te profiteren van de fiscale 
voordelen die voortvloeien uit de toepassing van richtlijn 90/435. […]

• [81] Dat een belastingplichtige de voor hem meest voordelige belastingregeling 
nastreeft, volstaat als zodanig weliswaar niet om uit te gaan van een algemeen 
vermoeden van fraude of misbruik […] maar dit neemt niet weg dat deze 
belastingplichtige niet in aanmerking komt voor een uit het Unierecht 
voortvloeiend recht of voordeel indien de constructie in kwestie economisch 
gezien volstrekt kunstmatig is en ertoe strekt de wetgeving van de betrokken 
lidstaat te ontwijken […]

• [97] Zoals blijkt uit de [rechtspraak], is voor het bewijs dat sprake is van misbruik 
enerzijds een geheel van objectieve omstandigheden vereist waaruit blijkt dat in 
weerwil van de formele naleving van de door de Unieregeling opgelegde 
voorwaarden het door deze regeling beoogde doel niet werd bereikt, en 
anderzijds een subjectief element, namelijk de bedoeling om een door de 
Unieregeling toegekend voordeel te verkrijgen door kunstmatig de voorwaarden 
te creëren waaronder het recht op dat voordeel ontstaat […]

• [98] Of de bestanddelen van misbruik aanwezig zijn en met name of 
ondernemers enkel formele of kunstmatige transacties hebben verricht waarvoor 
geen economische en commerciële rechtvaardiging bestaat, met als 
voornaamste doel een wederrechtelijk voordeel te verkrijgen, kan dan ook worden 
nagegaan aan de hand van een onderzoek van alle feiten […] 

• [99] […] In de hoofdgedingen zou op basis van een aantal van deze 
aanwijzingen weliswaar kunnen worden vastgesteld dat sprake is van 
rechtsmisbruik, maar het staat aan de verwijzende rechters om na te gaan of deze 
aanwijzingen objectief zijn en onderling overeenstemmen, en of verweersters in het 
hoofdgeding de gelegenheid hebben gehad het tegenbewijs te leveren.

• NOB d.d. 4 oktober 2019:

• “1. De Orde is van mening dat de voorgestelde regeling onevenredig hard 
uitwerkt in de situatie waarbij betalingen plaatsvinden aan een vaste inrichting 
van de belastingplichtige in Nederland of in een andere niet-laagbelastende
jurisdictie. De Orde roept op het voorstel op dit punt aan te passen.

• 2. De Orde is van mening dat de verregaande bevoegdheden die de 
inspecteur in het kader van de heffing van bronbelasting op grond van het 
wetsvoorstel krijgt (waaronder de uitgebreide naheffingsmogelijkheden en de 
mogelijkheid om bestuurders aansprakelijk te stellen) en de verregaande 
verplichtingen aan de zijde van de belastingplichtige (waaronder de actieve 
inlichtingenverplichting) het wetsvoorstel onevenwichtig maken. De Orde ziet 
niet in waarom voor de uitvoering van deze wet deze verdergaande 
bevoegdheden noodzakelijk zijn, in vergelijking met de voor andere 
belastingwetten geldende bepalingen. De Orde meent dat deze verstrekkende 
formele bevoegdheden van de inspecteur niet in verhouding staan tot de 
geschatte nihil-opbrengst van deze heffing.  

• 3. De voorgestelde wetgeving voorziet niet in een tegenbewijsmogelijkheid.
Hiermee wordt gedoeld op de mogelijkheid voor belastingplichtigen om te 
bewijzen dat er geen sprake is van een kunstmatige structuur die is opgezet met 
als doorslaggevende reden het vermijden of uitstellen van belastingheffing. Het 
opnemen van een tegenbewijsmogelijkheid leidt ertoe dat er geen 
bronbelasting wordt geheven indien de belastingplichtige erin slaagt dit bewijs 
te leveren. De Orde pleit voor het opnemen van deze mogelijkheid.”
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http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-116/16
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Spoedwet conditionele eindafrekening 
dividendbelasting 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f6d9e9d4-dba0-435a-9aad-6a7f0f729ffe&title=Voorstel%20van%20wet.doc


• Invoering –met terugwerkende kracht naar het moment van indiening- van een 
‘eindafrekening’ in de Wet op de dividendbelasting 1965, in de vorm van een ‘uitdelingsfictie’, 
voor:

1. De ‘zuivere winst’ (“alles wat er meer is dan het gestorte kapitaal, zodat niet alleen open maar 
ook stille reserves eronder vallen”),

2. Van bedrijven met een geconsolideerde netto-omzet van ten minste € 750.000.000;

3. Die in het kader van een zetelverplaatsing, grensoverschrijdende fusie of grensoverschrijdende 
splitsing hun zetel verplaatsen naar landen die: 

1. Geen met de Wet op de dividendbelasting 1965 vergelijkbare bronbelasting kennen, 
en/of 

2. Bij binnenkomst de (latent) winstreserves aanmerken als gestort kapitaal (set-
uplanden);

4. Voor zover de dividend aan portfoliobelanghouders toekomen (dus niet van toepassing in 
deelnemingsverhoudingen).

• Plus: een uitbreiding van de oprichtingsfictie die inhoudt dat een bedrijf dat niet is opgericht 
naar Nederlands recht maar wel >2 jaar in Nederland gevestigd is geweest, voor de Wet op de 
dividendbelasting nog 10 jaar wordt geacht in Nederland gevestigd te zijn.
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• NOB d.d. 18 augustus 2020:

1. “[..]De Nederlandse dividendbelasting kent geen geografische eindheffing [dus kan] bij een 
grensoverschrijdende transactie een latente claim […]verloren gaan. Dit voorkomt het 
wetsvoorstel, gedreven door de wens om dubbele non-belasting tegen te gaan. De Orde 
meent echter dat deze benadering […] juist zal leiden tot (economische) dubbele belasting. 
[Een hoeksteen van het int.bel.recht] is het uitgangspunt dat [internationale] dividenden […] per 
saldo belast zijn bij deze aandeelhouder met het hoogste van (i) de over de dividenden 
geheven bronbelasting en (ii) de woonstaatheffing over de dividenden vóór verrekening van de 
geheven bronbelasting. 

2. Het wetsvoorstel maakt een fundamentele inbreuk op dit beginsel [omdat] een niet in 
Nederland gevestigde aandeelhouder […] in economische zin eerst de last ondervind[t] van de 
eindafrekening, berekend aan de hand van de 'zuivere winst' van de [vennootschap], [en dan[ 
bij daadwerkelijke ontvangst van dividenden in de toekomst, de […] reguliere heffing over dit 
dividend [in de woonstaat] zonder dat die woonstaat enige tegemoetkoming zal bieden voor 
de (eerdere) last van de eindafrekening.

3. Zodoende is de fiscale last voor deze aandeelhouder (i) de Nederlandse dividendbelasting in 
de vorm van de thans voorgestelde eindafrekening plus (ii) de woonstaatheffing over de 
daadwerkelijk uitgekeerde dividenden zonder enige vorm van verrekening. 

4. Invoering van het wetsvoorstel levert [zodoende] strijd op met de goede verdragstrouw jegens 
alle verdragsstaten waar aandeelhouders van de betrokken Nederlandse vennootschap 
woonachtig of gevestigd zijn. […]

5. Het wetsvoorstel heeft [daarnaast] formele terugwerkende kracht tot en met 10 juli 2020, 12:00 
uur. Uit beleid van de Staatssecretaris van Financiën volgt dat terugwerkende kracht alleen in 
uitzonderingssituaties, wanneer sprake is van een rechtvaardigingsgrond zal worden toegepast. 
De formele terugwerkende kracht in het wetsvoorstel is naar de mening van de Orde volledig in 
strijd met dit beleid. 

6. [De] eindafrekening overstijgt in zeer belangrijke mate de economische waarde van de 
dividendbelastingclaim van Nederland, aangezien de belastingclaim rust op een potentiële 
dividenduitkering in de verre toekomst en beursfondsen daarnaast gebruik kunnen maken van 
de faciliteit van artikel 4c Wet DB 1965. […]
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• NOB d.d. 18 augustus 2020:

1. De Orde is voorts van mening dat het wetsvoorstel in strijd is met zowel de vrijheid van vestiging 
als de vrijheid van kapitaalverkeer zoals vastgelegd in [VWEU]. De Orde is van mening dat niet 
aangesloten kan worden bij de evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid, zoals 
neergelegd in het National Grid-arrest van het Hof van Justitie EU, omdat het daar een 
eindafrekening in de vennootschapsbelasting betrof. […] Verder valt niet in te zien waarom de 
evenwichtige verdeling van heffingsbevoegdheden alleen zou gelden bij ondernemingen met 
een bepaalde minimum geconsolideerde omzet. 

2. Overigens kan geen beroep worden gedaan op voorkoming van misbruik als 
rechtvaardigingsgrond, aangezien het wetsvoorstel niet beperkt is tot kunstmatige constructies 
zonder zakelijk motief. 

3. Daarnaast is het wetsvoorstel in strijd met artikel 8 van de EU-fusierichtlijn aangezien de 
eindafrekening wordt gepresenteerd als een heffing van de aandeelhouders. 

4. Bovendien is de eindafrekening in strijd met de EU-moederdochterrichtlijn, aangezien ook 
aandeelhouders die aanspraak zouden hebben op de voordelen van deze richtlijn in 
economische zin bijdragen aan de eindafrekening. 

5. Dit wetsvoorstel komt mogelijk ook in strijd met het loyaliteitsbeginsel (artikel 4 lid 3 Verdrag 
betreffende de Europese Unie) op grond waarvan nationale overheden alle maatregelen 
moeten nemen om de nakoming van de uit het Unierecht voortvloeiende verplichtingen te 
verzekeren. Dit wetsvoorstel leidt ertoe dat de rechten van ondernemingen, die voortvloeien uit 
het Unierecht, door Nederland worden ondermijnd. 

6. Ook doet zich de vraag voor of dit wetsvoorstel niet als misbruik van recht door Nederland moet 
worden gekwalificeerd. 

7. Gelet op de belangrijke vraag of het wetsvoorstel in strijd is met het primaire en secundaire EU-
recht, beveelt de Orde het kabinet dringend aan om dit voorstel ter beoordeling voor te leggen 
aan de Europese Commissie.
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• “Pas toen zijn vrouw de koffers van zolder haalde en haar kleding ging inpakken, snapte de man dat hij in 
actie moest komen. Ze was al langer ontevreden [maar] nu leek ze dus echt werk te maken van haar 
vertrek. 

• Wat te doen? De eerste impuls was: maak het haar aantrekkelijk om te blijven. Doe weer eens een beetje 
je best, ga samen leuke dingen doen, verras haar met een mooie reis. De relatie moet vernieuwd worden 
en dat mag best wat moeite kosten. Een bevriende relatietherapeut had hem dat jaren geleden al eens 
uitgelegd. Maar nu pas was het kwartje gevallen. 

• Alhoewel… Misschien kon het ook op een andere manier. Want waarom zou je tijd en geld moeten steken 
in een relatie, als een van de twee samenstellende delen zich zo egoïstisch gedraagt? Was er niet een 
goedkopere en minder tijdrovende manier om haar te overtuigen om de koffers weer uit te pakken?

• Het was Jesse Klaver die voor de doorbraak zorgde. In de ochtendkrant legde de Groen- Links-leider uit 
wat je moet doen als iemand je wil verlaten: leg gewoon een enorme boete op! […] Niks ‘je best doen’ of 
‘samen leuke reisjes maken’. De man stuurde een tikkie naar zijn vrouw met een vertrekboete van een paar 
ton en draaide vervolgens alle deuren op slot. Mooi, dacht hij, dat is ook weer opgelost!”
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