
TAX & POLITICS
Hoe werkt dat toch…



VERKIEZINGSPLANNEN: HET ALGEMENE BEELD (CPB)



Partijen Verlagen 
Belasting op 

Werk

Extra 
Toptarief in 

IB

Expats 
Hoger 

Belasten

Hogere 
Premie op 

ZZP’ers

Hogere Bel. 
DGA/CEO 

(Box 2)

Box 3 obv 
Reële 

Heffing

Verhogen 
Vermogens-

belasting

Verlagen 
Spaar-

belasting

Extra 
Progressie 
Successie

Behoud 
BOF/BOR

38 ✓ ✓

19

17 ✓ ✓ ✓ ✓

15 ✓ ✓ ✓ ✓

12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10 ✓ ✓

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 ✓ ✓ ✓

4 ✓ ✓ ✓ ✓

3 ✓ ✓ ✓

2 ✓ ✓ ✓ ✓

VERKIEZINGSPLANNEN: RODE DRAAD PERSONEN

113 67 6559



LAGERE LASTEN OP ARBEID (113)



EXTRA TOPTARIEF IN DE IB (59)



VERHOGEN VERMOGENSBELASTING (67)



BEHOUD BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING (65)



Partijen Hogere 
Belasting 

Privévastg.

Afschaffen 
Jubelton

Afbouwen 
Hypotheekr. 

Aftrek

Heffing op 
Leegstand

Afschaffen 
Verhuurder

heffing

Vpb-
Vrijstelling 

Woningcorp.

Lagere Ovb. 
Voor 

Starters

Hogere 
Ovb. Voor 
Beleggers

Extra Aftrek 
Verduurz.

38 ✓ ✓

19

17

15 ✓ ✓

12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12 ✓ ✓ ✓

10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 ✓ ✓ ✓

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 ✓

3 ✓ ✓

2 ✓ ✓ ✓ ✓

VERKIEZINGSPLANNEN: RODE DRAAD VASTGOED

74



HEFFING OP LEEGSTAND (74)



Partijen Verhogen 
Vpb

Verlagen 
Vpb

Afschaffen/ 
Versoberen 

Innobox.

Exitheffing
Div.Bel.

Digitax ‘Tax Haven’ 
Maatregel.

Grondslag-
Harmoniz. 

In EU

EU 
Minimum 

Rate

Flitskapitaal 
Heffing

Banken-
belasting 

Hoger

38 ✓

19

17 ✓ ✓

15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 ✓

3 ✓ ✓

2 ✓ ✓ ✓

VERKIEZINGSPLANNEN: RODE DRAAD BEDRIJVEN

120 83



DIGITAX (120)



WINSTBELASTING – VOOR FISCALISTEN

De VVD voert een digitale 
dienstenbelasting in met een tarief van 
5% over de bruto-opbrengst. Dit is een 

lastenverzwaring voor het buitenland van 
0,4 mld euro in 2025. (VVD_202)

Het CDA voert een digitale 
dienstenbelasting in met een tarief van 
3% over de bruto-opbrengst. Dit is een 

lastenverzwaring voor het buitenland van 
0,2 mld euro. (CDA_146)

D66 voert een digitale dienstenbelasting 
in met een tarief van 5% over de bruto-
opbrengst. Dit is een lastenverzwaring 
voor het buitenland van 0,4 mld euro. 

(D66_226)



‘TAX HAVEN’ MAATREGELEN (83)



WINSTBELASTING – VOOR FISCALISTEN

De VVD voert een aftrekbeperking in 
voor kosten binnen een concern die bij 
de ontvanger niet voldoende belast zijn. 

Hierbij wordt gekeken naar het effectieve 
tarief waaraan de betaling onderworpen 
is bij de ontvanger, zonder uitzondering 

voor ontvangers met wezenlijke 
economische activiteiten. Dit is een 

lastenverzwaring voor bedrijven van 0,4 
mld euro in 2025. (VVD_205_c) 

De VVD scherpt de 
earningsstrippingmaatregel aan, waarbij 
de renteaftrek boven 1 mln euro wordt 
beperkt tot 25% van de gecorrigeerde 
winst. Dit is een lastenverzwaring voor 

bedrijven van 0,3 mld euro in 2025. 
(VVD_203_a)

De VVD scherpt de CFC-regel voor 
laagbelaste buitenlandse inkomsten van 
multinationals aan en breidt deze uit naar 

actieve inkomsten, met als grens een 
effectief tarief 9% en bijheffing tot het 

Nederlandse statutaire tarief. Dit is een 
lastenverzwaring voor bedrijven van 0,2 

mld in 2025. (VVD_205_a)

Het CDA voert binnen de 
vennootschapsbelasting een notionele 
renteaftrek in over de aangroei van het 

eigen vermogen. Dit is een 
lastenverlichting voor bedrijven van 0,5 

mld euro. (CDA_148)

Het CDA verhoogt het tarief in de tweede 
schijf van de vennootschapsbelasting met 

2%-punt naar 27% en verzwaart zo de 
lasten voor bedrijven met 1,6 mld euro. 

(CDA_152)

Het CDA scherpt de CFC-regel voor 
laagbelaste buitenlandse inkomsten van 
multinationals aan en breidt deze uit naar 

actieve inkomsten, met als grens een 
minimaal effectief tarief van 9%. Dit is een 
lastenverzwaring voor bedrijven van 0,1 

mld euro. (CDA_238)



WINSTBELASTING – VOOR FISCALISTEN

D66 voert binnen de 
vennootschapsbelasting een notionele 
renteaftrek in over de aangroei van het 

eigen vermogen. Dit is een 
lastenverlichting voor bedrijven van 0,3 

mld euro. (D66_225)

D66 verhoogt het tarief in de tweede 
schijf van de vennootschapsbelasting met 
2,5%-punt naar 27,5% en verzwaart zo de 
lasten voor bedrijven met 2,0 mld euro. 

(D66_309)

D66 scherpt de 
earningsstrippingmaatregel aan, waarbij 
de renteaftrek boven 1 mln euro wordt 
beperkt tot 20% van de gecorrigeerde 
winst. Dit is een lastenverzwaring voor 

bedrijven van 0,6 mld euro. (D66_224_a)

D66 voert een aftrekbeperking in voor 
kosten binnen een concern die bij de 
ontvanger niet voldoende belast zijn. 

Hierbij wordt gekeken naar het effectieve 
tarief waaraan de betaling onderworpen 
is bij de ontvanger, zonder uitzondering 

voor ontvangers met wezenlijke 
economische activiteiten. Dit is een 

lastenverzwaring voor bedrijven van 0,4 
mld euro in 2025. (D66_224_d)

D66 verhoogt het effectieve tarief van de 
innovatiebox met 3%-punt naar 12%. Dit 
is een lastenverzwaring voor bedrijven 

van 0,2 mld euro. (D66_230)

De VVD voert een aftrekbeperking in 
voor kosten binnen een concern die bij 
de ontvanger niet voldoende belast zijn. 

Hierbij wordt gekeken naar het effectieve 
tarief waaraan de betaling onderworpen 
is bij de ontvanger, zonder uitzondering 

voor ontvangers met wezenlijke 
economische activiteiten. Dit is een 

lastenverzwaring voor bedrijven van 0,4 
mld euro in 2025. (VVD_205_c)



Partijen (Extra) CO2 
Heffing

Grensheff. 
CO2

Hogere 
Energie-
belasting

Verpakk.
Belasting

Kilometer-
heffing

Vliegtaks Hogere 
Afvalstof. 
Heffing

Lagere Btw 
op 

Levensbehf.

Vlees en/of 
Suiker-

belasting

38 ✓

19

17 ✓ ✓ ✓

15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10 ✓ ✓ ✓

6 ✓ ✓ ✓ ✓

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 ✓

3 ✓ ✓

2 ✓

VERKIEZINGSPLANNEN: RODE DRAAD INDIRECTE BEL.

119 67 60



VLIEGTAKS (119)



VLIEGTAKS – VOOR FISCALISTEN

Het CDA verdubbelt de vliegbelasting. 
Dit is een beperkte lastenverzwaring voor 

gezinnen en een lastenverzwaring van 
0,1 mld euro voor bedrijven en 0,1 mld
euro voor het buitenland. (CDA_162_a, 

CDA_162_b, CDA_162_c)

D66 verhoogt de tarieven van de 
vliegbelasting met 20 euro voor korte 

vluchten en 15 euro voor lange vluchten, 
schaft de vrijstelling voor 

transferpassagiers af en voert een 
aanvullende heffing in op het maximale 

startgewicht van vrachtvliegtuigen, 
gedifferentieerd naar geluidsemissies. Dit 
is een lastenverzwaring van 0,1 mld euro 

voor gezinnen, 0,2 mld euro voor 
bedrijven en 0,1 mld euro voor het 

buitenland. (D66_193_a, D66_193_b, 
D66_193_c)



VERLAGING BTW OP GEZOND ETEN (67)



BTW OP GEZOND ETEN – VOOR FISCALISTEN

D66 verlaagt het btw-tarief op groente en 
fruit van 9% naar 5%. Dit is een 

lastenverlichting van 0,4 mld euro voor 
gezinnen en 0,1 mld euro voor bedrijven. 

Een juridisch aandachtspunt bij deze 
maatregel is dat het mogelijk 

strijdigheden oplevert met het fiscale 
neutraliteitsbeginsel, dat een ongelijke 

behandeling van concurrerende 
productgroepen die in dezelfde behoefte 

voorzien niet toestaat. Omdat zowel de 
afbakening van (samengestelde) 

product(groep)en als de handhaving 
complex is, bestaat er een aanzienlijk 

risico op uitvoeringsproblemen voor de 
Belastingdienst. (D66_244_a, D66_244_b)



VLEES EN/OF SUIKERBELASTING (60)



SUIKER OF VLEESTAKS – VOOR FISCALISTEN

D66 voert een verbruiksbelasting in op 
suikerhoudende, alcoholvrije dranken. 

De hoogte van de belasting is afhankelijk 
van het suikergehalte van het specifieke 
product. Dit is een lastenverzwaring van 

0,3 mld euro. (D66_246)


