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KANTOORNIEUWS

Bitcoins, Minen en Blockchains,
een trend

Mijn zoon (14) zei me vorige week dat hij 
geld wilde gaan verdienen met het 
Bitcoin minen. Ik bedacht me geen 
moment en zei dat hij de stroomrekening 
daarvan dan ook mocht betalen.

U leest het goed, dit artikel gaat over de 
Engelse woorden: Bitcoin minen. In de 
volgende paragraaf zal ik uitleggen wat 
Bitcoins en minen is en wat blockchains 
daarmee te maken hebben.

Wat zijn bitcoins?
Een Bitcoin is een soort cryptocurrency, 
in het Nederlands cryptogeld of 
cryptovaluta. Crypto betekent dat het 
versleuteld is en currency dat het over 
geld gaat. Het is een digitale 
munteenheid. naast Bitcoin zijn er heel 
veel cryptocurrencies. De waarde van 
deze valuta variëren en die is afhankelijk 
van de schaarste ervan en de koers is 
afhankelijk van het vertrouwen die de 
gebruikers erin hebben. Er zijn zelfs 
digitale valuta’s die meerdere 
cryptocurriencies in hun portefeuille 
houden, waardoor het risico op 
fluctuaties wordt verdeeld.

Wat is Minen?
Het minen, ofwel delven (of mijnen), is 
het vastleggen en controleren van het 
kasboek (of grootboek) van de 
cryptocurrency die in een wallet (ofwel 
portemonnee) zitten. Alle miners hebben 
dat hele kasboek op hun computer 
staan. Daarvoor krijgen ze een kleine 
vergoeding. De miners hebben software 
die versleutelde stukjes data vastleggen 
en maken, die blockchains heten.

Wat is een Blockchain?
Een blockchain is een ketting van 
blokken data welke opeenvolgend en 
uniek zijn. Een opvolgend blok wordt 
mede gebouwd met de code van het 
vorige blok, waardoor de historie niet 
gewijzigd kan worden.  Daarnaast 
kunnen degenen die de afspraken met 
elkaar vast (laten) leggen, anoniem 
blijven. Ook is het transparant, 
aangezien iedereen de transactie terug 
kan vinden en kan controleren. De 
blockchain techniek bestaat al jarenlang, 
maar pas nu zien we de mogelijkheden 
en toepassingen ervan. Een blockchain 
zorgt ervoor dat informatie ongewijzigd 
blijft zonder dat derden dat hoeven te 
controleren. Denkt u eens aan het 
register die het kadaster bijhoudt.

Gevaren
Onlangs waarschuwde de AFM 
(autoriteit financiële markten) al voor de 
luchtbel die er kan ontstaan bij de 
cryptocurrencies; er wordt geld 
gecreëerd uit niets. De cryptocurrencies 
staan niet onder toezicht. En geld bij de 
banken hebben bepaalde garanties. Ook 
zou er een code gekraakt kunnen 
worden. Bij de huidige technologie lijkt 
dit onmogelijk maar er zijn processors in 
de maak die de huidige versleuteling 
misschien kunnen kraken. En er bestaan 
nog meer gevaren van cryptocurrencies.

Ten slotte…
Dit artikel vertelt niet alles over digitaal 
geld, maar wil u bewust maken van een 
trend.

En hoe het nu bij mij thuis gaat met het 
minen van bitcoins? Toen mijn zoon zei 
dat hij het alleen even wilde proberen 
om te zien hoe het werkt en geen geld 
ging beleggen in de cryptocurrency, 
vond ik het wel goed. Zulke lage 
studiekosten heb ik nog maar zelden 
gehad. 
Maar toen hij las dat hij de door hem zelf 
gebouwde computer een hele dag aan 
moest zetten voor dat hij iets ging 
verdienen, was hij bang voor de 
afschrijving op zijn computer…

BELASTINGPLAN

Prinsjesdag 2017

Het gebruikelijke jaarlijkse pakket fiscale 
maatregelen dat op Prinsjesdag wordt 
gepresenteerd, is dit jaar vanwege de 
demissionaire status van het kabinet 
magerder dan ooit. Toch bestaat het 
Belastingplan uit vier wetsvoorstellen. 
Naast het eigenlijke Belastingplan en het 
wetsvoorstel Overige Fiscale 
Maatregelen (OFM) zijn dat een 
wetsvoorstel ter afschaffing van de 
landbouwregeling in de btw en een 
wetsvoorstel dat houdstercoöperaties 
inhoudingsplichtig maakt voor de 
dividendbelasting. Het Belastingplan 
2018 bevat maatregelen die per 
1 januari 2018 budgettair effect hebben. 
Het wetsvoorstel OFM 2018 bevat 
maatregelen die geen budgettaire 
gevolgen hebben. Veel van de daarin 
opgenomen maatregelen zijn een reactie 
op jurisprudentie, gericht op de 
bestrijding van misbruik of een gevolg 
van Europese regelgeving.

Let op! Het gaat om wetsvoorstellen, die 
nog door de Tweede en Eerste Kamer 
behandeld moeten worden. De 
verwachting is dat het nieuwe kabinet 
door het aanbrengen van wijzigingen zijn 
stempel zal willen drukken op de 
voorgestelde maatregelen.

Afschaffing inkeerregeling

Zoals al eerder was aangekondigd wil 
het kabinet de inkeerregeling afschaffen. 
De inkeerregeling houdt in dat mensen, 
die vermogen of inkomen hebben 
verzwegen, dat binnen twee jaar alsnog 
kunnen aangeven zonder dat de 
Belastingdienst een vergrijpboete oplegt. 

Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer
juist is. Dit kan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan
contact op te nemen met uw adviseur.

DIVIDENDBELASTING

Inhoudingsplicht
houdstercoöperaties

Dividendbelasting wordt geheven van 
degenen die gerechtigd zijn tot de 
opbrengst van aandelen in en 
winstbewijzen van in Nederland 
gevestigde naamloze vennootschappen 
en besloten vennootschappen. 
Dividendbelasting wordt geheven door 
inhouding door de uitkerende 
vennootschap. De groep 
belastingplichtigen wordt uitgebreid met 
gerechtigden tot de opbrengst van 
kwalificerende lidmaatschapsrechten in 
Nederlandse houdstercoöperaties. De 
aanleiding hiervoor is de constatering 
dat van houdstercoöperaties gebruik 
wordt gemaakt in internationale 
concerns om belastingheffing te 
vermijden.

De dividendbelasting kent een 
inhoudingsvrijstelling in 
deelnemingsverhoudingen. Daardoor 
kan in nationale verhoudingen inhouding 
van dividendbelasting achterwege 
blijven als de dividenden bij de 
ontvanger onder de 
deelnemingsvrijstelling in de 
vennootschapsbelasting vallen. De 
inhoudingsvrijstelling geldt ook voor 
situaties binnen de Europese Unie (EU) 
en de Europese Economische Ruimte 
(EER). Voorgesteld wordt de 
inhoudingsvrijstelling uit te breiden tot 
alle overige landen waarmee Nederland 
een belastingverdrag heeft gesloten dat 
een dividendbepaling bevat.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Dubbele zakelijkheidstoets
beperking renteaftrek

De Wet op de vennootschapsbelasting 
bevat een aantal beperkingen van de 
aftrek van de winst van betaalde rente. 
Zo wordt de aftrek van rente beperkt als 

het gaat om schulden aan een 
verbonden lichaam als de schuld 
verband houdt met bepaalde 
rechtshandelingen. De beperking geldt 
echter niet als het gaat om schulden aan 
externe partijen. De wet kent een 
tegenbewijsregeling. Wanneer het 
tegenbewijs geleverd wordt, is de rente 
op de schuld aftrekbaar. 

Het tegenbewijs is geleverd wanneer is 
voldaan aan de zogenaamde dubbele 
zakelijkheidstoets. Dat is het geval als 
de schuld en de rechtshandeling op 
zakelijke gronden zijn aangegaan. 
Volgens een arrest van de Hoge Raad is 
aan de tegenbewijsregeling voldaan 
wanneer de betrokken vennootschap 
aannemelijk maakt dat de schuld in feite 
is aangegaan bij een derde. Dat doet 
zich voor wanneer de verbonden 
vennootschap geld heeft geleend van de 
bank om dit vervolgens op vergelijkbare 
voorwaarden door te kunnen lenen. Op 
grond van het arrest is dan de 
zakelijkheid van zowel de schuld als de 
rechtshandeling bewezen. 

De uitleg van de Hoge Raad wijkt af van 
de uitleg die de Belastingdienst aan de 
dubbele zakelijkheidstoets geeft. 
Volgens deze uitleg moet de zakelijkheid 
van de rechtshandeling afzonderlijk 
worden getoetst. Nu wordt in het 
Belastingplan 2018 voorgesteld om in de 
wettekst duidelijk aan te geven dat, ook 
als het gaat om een schuld die in feite is 
aangegaan met een derde, aannemelijk 
moet worden gemaakt dat de met die 
schuld gefinancierde rechtshandeling op 
zakelijke gronden berust.

Dubbele verliesneming

De Tweede Kamer heeft vorig jaar met 
algemene stemmen een motie 
aangenomen waarin het kabinet wordt 
opgeroepen om dubbele verliesneming 
bij de afwaardering van een vordering 
buiten een fiscale eenheid maar binnen 
een concern onmogelijk te maken. 
Uitgangspunt daarbij is dat afwaardering 
van vorderingen ten laste van de fiscale 

winst mogelijk moet blijven. Deze motie 
wordt uitgevoerd door de reikwijdte van 
het bestaande wetsartikel dat dubbele 
verliesneming bij vorderingen via top- of 
tussenmaatschappijen voorkomt uit te 
breiden. Het wetsartikel wordt van 
toepassing op alle vorderingen op 
vennootschappen die tot hetzelfde 
concern behoren als de 
moedermaatschappij van de fiscale 
eenheid. Hierdoor kunnen verliezen op 
vorderingen die een tot de fiscale 
eenheid behorende vennootschap heeft 
op een verbonden vennootschap niet in 
aftrek worden gebracht voor zover de 
verliezen verband houden met verliezen 
die binnen de fiscale eenheid zijn of 
worden geleden door een andere 
vennootschap. Een soortgelijke regeling 
gaat gelden bij de regeling voor 
liquidatieverliezen. Het gaat om een 
lastig uitvoerbare maatregel, die volgens 
het kabinet vooral een preventieve 
werking zal hebben.
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Die mogelijkheid om boetevrij in te keren 
wordt afgeschaft. Overigens wordt alleen 
een vergrijpboete opgelegd wanneer het 
aan opzet of grove schuld van de 
belastingplichtige is te wijten dat er over 
eerdere belastingjaren te weinig 
belasting is geheven. Wie per ongeluk 
heeft verzuimd een 
inkomensbestanddeel in zijn aangifte op 
te nemen en dat uit zichzelf en tijdig 
alsnog doet, wordt in beginsel niet 
beboet. De bewijslast voor opzet en 
grove schuld ligt bij de inspecteur.

Overgangsregeling
De huidige inkeerregeling blijft bestaan 
voor aangiften die vóór 1 januari 2018 
zijn gedaan of gedaan hadden moeten 
zijn en met betrekking tot inlichtingen, 
gegevens of aanwijzingen die vóór 
1 januari 2018 zijn verstrekt of hadden 
moeten zijn verstrekt.

Multiplier giftenaftrek

Sinds 2012 worden giften aan culturele 
instellingen voor de bepaling van de 
giftenaftrek in de inkomstenbelasting en 
de vennootschapsbelasting verhoogd 
door vermenigvuldiging met een 
bepaalde factor. Het doel van deze 
regeling is om giften aan culturele 
instellingen te stimuleren. De regeling 
was tijdelijk bedoeld en zou eindigen per 
1 januari 2018. In januari 2017 is de 
regeling geëvalueerd. De conclusies die 
aan de evaluatie verbonden worden zijn 
voorbehouden aan het volgende kabinet. 
Dat moet besluiten of de regeling al dan 
niet wordt voortgezet. Om het nieuwe 
kabinet niet voor de voeten te lopen 
wordt voorgesteld om de regeling een 
jaar te verlengen.

Vrijstelling
pleegzorgvergoedingen

Pleegzorgvergoedingen zijn sinds 2013 
vrijgesteld van inkomstenbelasting. De 
regeling zou per 1 januari 2018 
vervallen. De vrijstelling zou structureel 
worden bij een positieve uitkomst van 
een in 2017 uit te voeren 
beleidsevaluatie. Omdat er momenteel 
in een breder kader wordt gekeken naar 
de financiële aspecten van pleegzorg, is 
de evaluatie uitgesteld tot volgend jaar. 

Daarom wordt de vrijstelling verlengd tot 
1 januari 2019. In de loop van 2018 kan 
worden bezien of de vrijstelling blijvend 
moet worden gemaakt.

Definitie geneesmiddelen

Het verlaagde tarief in de btw is van 
toepassing op geneesmiddelen. Door 
een arrest van de Hoge Raad is duidelijk 
geworden dat de wettekst te ruim is. 
Volgens het arrest vallen ook fluoride 
tandpasta en zonnebrandcrème onder 
het lage tarief. Dat is niet de bedoeling. 
Daarom wordt de definitie van 
geneesmiddel voor de btw aangepast. 
Het lage tarief geldt dan alleen nog voor 
producten, die na goedkeuring van de 
bevoegde autoriteiten als geneesmiddel 
in de handel mogen worden gebracht. 
Bepalend is of een handelsvergunning is 
afgegeven.

In de Memorie van Toelichting wordt 
ingegaan op de vraag of 
geneesmiddelen met een 
handelsvergunning en producten zonder 
handelsvergunning soortgelijke 
producten zijn. Dat zou ertoe leiden dat 
zij vanwege het beginsel van fiscale 
neutraliteit voor de btw gelijk behandeld 
zouden moeten worden. Het kabinet 
denkt dat het hebben van een 
handelsvergunning en de bewezen 
werking van middelen met een 
handelsvergunning voldoende 
onderscheidend zijn om een verschil in 
toepassing van het btw-tarief te 
rechtvaardigen.

Definitie zeeschepen

De Europese btw-richtlijn verplicht de 
lidstaten om de levering van schepen, 
die op volle zee worden gebruikt voor 
commerciële activiteiten, vrij te stellen 

van omzetbelasting. De vrijstelling geldt 
ook voor de bevoorrading van die 
schepen en voor een groot aantal 
diensten. Nederland heeft dat geregeld 
door een nultarief. Dat betekent dat de 
leverancier of de dienstverlener wel 
recht heeft op aftrek van voorbelasting. 
Volgens de Europese Commissie is de 
huidige formulering in de Nederlandse 
wet te ruim, omdat daarin niet de eis is 
gesteld van gebruik op volle zee. De 
tekst van de bepaling in de wet wordt 
aangepast aan de tekst van de 
btw-richtlijn.

De gevolgen van deze aanpassing zijn 
beperkt tot ondernemers die 
veerdiensten verrichten tussen de 
Waddeneilanden en het vasteland. Zij 
hebben nu op grond van een 
overgangsregeling de keuze tussen 
vrijgesteld personenvervoer zonder 
aftrek van voorbelasting en 
personenvervoer tegen het verlaagde 
tarief met aftrek van voorbelasting. 
Doordat zij geconfronteerd worden met 
berekening van btw door hun 
leveranciers wordt de keuze voor 
vrijstelling minder aantrekkelijk.

Aansprakelijkheid pand- en
hypotheekhouders

In de Invorderingswet komt een bepaling 
die de aansprakelijkheid invoert voor 
pand- en hypotheekhouders en 
executanten. De aansprakelijkheid 
betreft de omzetbelasting die 
verschuldigd is bij de levering van een 
verpande of verhypothekeerde zaak of 
van een zaak waarop beslag is gelegd. 
Door de invoering van de 
aansprakelijkheid worden deze 
leveringen materieel hetzelfde 
behandeld als leveringen die onder de 
verleggingsregeling in de omzetbelasting 
vallen. De aansprakelijkheid moet 
voorkomen dat de Belastingdienst 
achterblijft met een onverhaalbare 
omzetbelastingschuld op de ondernemer 
wiens zaak wordt geleverd.

Pand- of hypotheekhouders mogen 
zowel binnen als buiten faillissement de 
zaak namens de schuldenaar verkopen. 
Executanten kunnen een zaak door een 
gerechtsdeurwaarder laten verkopen en 

echtgenoten kiezen voor een andere 
verdeling. Wanneer zij door het aangaan 
of wijzigen van huwelijkse voorwaarden 
een andere verdeling van de 
gemeenschap afspreken of kiezen voor 
een andere gemeenschap kan het zijn 
dat daarbij schenk- of erfbelasting 
verschuldigd wordt. Echtgenoten kunnen 
hun vermogens in ieder geval zonder 
gevolgen voor de schenk- en 
erfbelasting samenvoegen in de 
huwelijksgemeenschap tot een verdeling 
van 50% voor iedere echtgenoot. 
Schenkbelasting is verschuldigd indien 
het aandeel van de echtgenoot met het 
minste vermogen hoger wordt dan 50% 
of indien het aandeel van de echtgenoot 
met het meeste vermogen in het totale 
vermogen toeneemt. Het meerdere 
boven 50% respectievelijk de toename 
van het belang wordt dan aangemerkt 
als schenking.
Het voorstel gaat ook gelden voor 
ongehuwd samenwonenden met een 
notarieel samenlevingscontract.

Pleegkinderen en partnerbegrip

Bloed- en aanverwanten in de eerste 
graad kunnen voor de 
inkomstenbelasting en de toeslagen 
elkaars partner niet zijn, tenzij zij beiden 
aan het begin van het jaar 27 jaar of 
ouder zijn. Dit geldt ook voor 
pleegkinderen. Dat zijn kinderen die 
worden onderhouden en opgevoed als 
eigen kinderen. Als een pleegvergoeding 
voor de kinderen wordt ontvangen, 
voldoet de pleegouder niet aan het 
onderhoudsvereiste. Voor de 
belastingen en de toeslagen is dan geen 
sprake van een pleegkind. In die 
specifieke situatie kan het kind na het 
bereiken van de 18-jarige leeftijd als 
partner van de verzorgende ouder 
worden aangemerkt. Dat kan onder 
meer gevolgen hebben voor het recht op 
of de hoogte van toeslagen. Voorgesteld 
wordt nu dat in die gevallen het kind op 
verzoek niet als partner wordt 
aangemerkt voor de inkomstenbelasting 
en voor de toeslagen.

Verlaging EIA met 0,5% per 2018

De energie-investeringsaftrek (EIA) gaat 
per 1 januari 2018 met 0,5% omlaag. 
Dat is een gevolg van een bij de 
behandeling van het Belastingplan 2017 
aangenomen amendement, waarvoor 
deze verlaging als dekking dient. De 
verlaging is destijds niet verwerkt in het 
amendement. Dat wordt nu hersteld.

Vervallen tijdklemmen
kapitaalverzekeringen

Onder voorwaarden zijn uitkeringen uit 
bepaalde kapitaalverzekeringen 
vrijgesteld van inkomstenbelasting. 
Sinds 1 januari 2001 betrof dit 
uitkeringen uit een kapitaalverzekering 
eigen woning (KEW) of uit een daarmee 
gelijkgestelde spaarrekening eigen 
woning (SEW) of beleggingsrecht eigen 
woning (BEW). Een van de voorwaarden 
voor de vrijstelling was dat ten minste 
vijftien of twintig jaren jaarlijks premie is 
voldaan. Deze voorwaarde is met ingang 
van 1 april 2017 vervallen. 
Vooruitlopend op een aanpassing van 
de wet is goedgekeurd dat ook voor een 
kapitaalverzekering onder het regime 
van de tot 1 januari 2001 geldende 
wetgeving met ingang van 1 april deze 
voorwaarde niet meer gesteld wordt. 
Deze goedkeuring voor 
kapitaalverzekeringen die onder de 
Brede Herwaardering vallen wordt met 
ingang van 1 januari 2018 in de wet 
opgenomen.

Tarieven inkomstenbelasting

De tarieven in box 1 van de 
inkomstenbelasting wijzigen nauwelijks. 
Het tarief in de tweede en derde schijf 
gaat met 0,05% omhoog naar 40,85%. 
Voor mensen boven de AOW-leeftijd 
gaat het tarief in de tweede schijf naar 
22,95%. Het tarief in de vierde schijf 
daalt met 0,05% naar 51,95%. Omdat de 
derde schijf wordt verlengd, is het tarief 
in de vierde schijf pas bij een inkomen 
vanaf € 68.507 van toepassing.

Ook de heffingskortingen worden slechts 
beperkt veranderd. Het maximum van de 
algemene heffingskorting gaat van 
€ 2.254 naar € 2.265 in 2018. De 

arbeidskorting gaat iets omhoog naar 
maximaal € 3.249. Het hoge bedrag van 
de ouderenkorting gaat van € 1.292 
naar € 1.418. De alleenstaande 
ouderenkorting gaat iets omlaag naar 
€ 423.

ARBEIDSRECHT

Aansprakelijkheid werkgever

Als hoofdregel geldt dat de werkgever 
aansprakelijk is voor de schade die een 
werknemer tijdens het uitvoeren van zijn 
werk oploopt. Er geldt een uitzondering 
op de hoofdregel als de werkgever kan 
aantonen dat hij voldoende 
voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. 
Een andere uitzondering geldt voor 
schade die het gevolg is van opzet of 
bewuste roekeloosheid van de 
werknemer. Welke maatregelen een 
werkgever moet treffen om te 
voorkomen dat de werknemer in de 
uitoefening van zijn werkzaamheden 
schade lijdt, hangt af van de 
omstandigheden van het geval.

De werkgever heeft de verplichting om 
zijn werknemers te voorzien van goede 
instructies, zodat zij weten hoe zij veilig 
kunnen werken. Dat geldt ook als het 
werk eenvoudig is. Juist bij eenvoudig 
werk komt voor dat de werknemer 
minder oplettend en voorzichtig is. De 
werkgever moet daar rekening mee 
houden bij het geven van 
veiligheidsinstructies.
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zich op de opbrengst verhalen. De 
opbrengst boeken zij af op de 
openstaande vordering. De opbrengst 
van een verkochte zaak omvat ook de 
omzetbelasting. Toepassing van de 
verleggingsregeling in de omzetbelasting 
biedt niet in alle gevallen een oplossing. 
Zo kan de verleggingsregeling niet 
worden toegepast bij leveringen aan 
niet-ondernemers of bij leveringen van 
roerende zaken op grond van een 
executoriale titel. De invoering van de 
nieuwe aansprakelijkheid voor pand- en 
hypotheekhouders en executanten moet 
dat probleem ondervangen. De 
aansprakelijkheid neemt de plicht om de 
omzetbelasting te betalen niet weg van 
de ondernemer wiens zaken worden 
geleverd. Pas wanneer hij niet betaalt 
mag de Belastingdienst de pand- of 
hypotheekhouder of executant 
aansprakelijk stellen voor het bedrag 
aan niet-betaalde omzetbelasting.

Belasting van personenauto’s en
motorrijwielen

Een arrest van de Hoge Raad over de 
bepaling van de afschrijving van een 
gebruikte bestelauto is aanleiding voor 
een aanpassing in de belasting van 
personenauto’s en motorrijwielen (bpm). 
Daardoor hoeft niet de forfaitaire 
afschrijvingstabel te worden gebruikt 
maar mag worden uitgegaan van de 
werkelijke waardevermindering.

Het arrest betrof een aanvankelijk 
vrijgestelde bestelauto van een 
ondernemer, die in gebruikte staat uit 
Duitsland was ingevoerd. De bestelauto 
werd binnen vijf jaar verkocht aan een 
particulier, waardoor bpm betaald moest 
worden. De Hoge Raad stond toe dat de 
afschrijving werd bepaald aan de hand 
van de werkelijke waardevermindering 
van de bestelauto. Door de aanpassing 
van de wet kan een belastingplichtige er 
nu voor kiezen de bpm te berekenen 
naar de werkelijke waarde van de 
bestelauto op het moment waarop niet 
meer aan de voorwaarden voor 
vrijstelling wordt voldaan of om de 
afschrijvingstabel te hanteren voor deze 
berekening. Dat geldt ook bij de ombouw 
van een bestelauto naar personenauto.

Afschaffing landbouwregeling

De huidige landbouwregeling in de 
omzetbelasting houdt landbouwers, 
veehouders, tuinbouwers en 
bosbouwers buiten de heffing van btw. 
Zij hoeven geen btw-administratie bij te 
houden. Omdat de landbouwer geen btw 
is verschuldigd over zijn leveringen en 
diensten, kan hij de aan hem in rekening 
gebrachte btw niet terugvragen. Om 
cumulatie van omzetbelasting in de 
bedrijfskolom te voorkomen heeft de 
afnemer van een landbouwer recht op 
een forfaitaire aftrek van voorbelasting. 
Dit forfait bedraagt 5,4% van de 
verkoopprijs die de landbouwer in 
rekening heeft gebracht.

Keuze
Toepassing van de landbouwregeling is 
niet verplicht, want landbouwers hebben 
de keuze om te opteren voor de 
gebruikelijke wijze van btw-heffing. 
Bedrijven die regelmatig investeren 
maken in de praktijk meestal geen 
gebruik van de landbouwregeling omdat 
de aftrek van voorbelasting 
aantrekkelijker is.

Aankondiging afschaffing
In de Miljoenennota van vorig jaar is de 
afschaffing van de landbouwregeling 
aangekondigd. Nu is het zo ver en ligt er 
een wetsvoorstel ter afschaffing van de 
regeling per 1 januari 2018. Dit heeft tot 
gevolg dat landbouwers vanaf 1 januari 
2018 over hun prestaties btw moeten 
voldoen en btw over de aan hen 
verrichte prestaties kunnen terugvragen.

Overgangsrecht
Voor landbouwers die tot 1 januari 2018 
gebruik maken van de 
landbouwregeling, is voorzien in 
overgangsrecht. Dat maakt mogelijk dat 

deze landbouwers alsnog in aanmerking 
komen voor de eerder niet genoten 
aftrek van voorbelasting op 
investeringsgoederen die vóór 1 januari 
2018 in gebruik zijn genomen en op 
goederen en diensten, die op 1 januari 
2018 nog niet in gebruik zijn genomen. 
Voor investeringsgoederen die voor 
1 januari 2018 in gebruik zijn genomen 
geldt, in afwijking van de bestaande 
herzieningsregels, dat herziening van de 
aftrek van voorbelasting niet gespreid 
over de jaren maar in één keer 
plaatsvindt voor de resterende 
herzieningsperiode. Dat gebeurt in de 
aangifte over het eerste belastingtijdvak 
van 2018.

De aftrek van voorbelasting op goederen 
en diensten die vóór 1 januari 2018 zijn 
aangeschaft, maar na 1 januari 2018 in 
gebruik worden genomen, vindt plaats in 
de aangifte over het eerste 
belastingtijdvak van 2018 
overeenkomstig de gewijzigde 
bestemming van deze goederen en 
diensten.
In het kader van de afschaffing van de 
landbouwregeling wordt het 
beleidsbesluit “Omzetbelasting 
Landbouw” met ingang van 1 januari 
2018 ingetrokken.

Maatregelen loonbelasting

In het Belastingplan wordt een aantal 
maatregelen voorgesteld op het gebied 
van de loonbelasting.

Niet-uitvoerende bestuurders
Bestuurders van een beursgenoteerde 
vennootschap zijn fictief in 
dienstbetrekking werkzaam bij de 
vennootschap. De fictieve 
dienstbetrekking voor commissarissen is 
vervallen, aanvankelijk op basis van een 
besluit, en met ingang van 1 januari 
2017 op basis van de wet. Nu wordt 
voorgesteld ook de fictieve 
dienstbetrekking voor niet-uitvoerende 
bestuurders van een beursgenoteerde 
vennootschap af te schaffen. Daardoor 
ontstaat een gelijke behandeling van 
commissarissen en niet-uitvoerende 
bestuurders. Een uitvoerende 
bestuurder blijft onder de loonbelasting 
vallen, ongeacht of hij bestuurder is van 

een beursgenoteerde of een niet 
beursgenoteerde vennootschap. Wie 
uitvoerend of niet-uitvoerend bestuurder 
is, blijkt uit het Handelsregister.

Alleenstaande ouderenkorting
De alleenstaande ouderenkorting kan bij 
de inhouding van loonheffing alleen 
worden toegepast indien de 
alleenstaande oudere op zijn 
AOW-uitkering de 
standaardloonheffingskorting toepast. 
Nu wordt voorgesteld dat de Sociale 
Verzekeringsbank de alleenstaande 
ouderenkorting mag toepassen op de 
Aanvullende Inkomensvoorziening 
Ouderen bij alleenstaande ouderen die 
geen AOW-uitkering ontvangen. Deze 
maatregel verkleint het aantal 
alleenstaande ouderen dat aangifte 
inkomstenbelasting moet doen om de 
korting te gelde te maken.

Pseudo-eindheffing excessieve 
vertrekvergoeding
Of een vertrekvergoeding bij einde 
dienstbetrekking excessief is wordt 
vastgesteld aan de hand van een 
rekenregel. Bepaalde onvoorwaardelijke 
aandelenoptierechten, die enkele jaren 
voor het jaar waarin de dienstbetrekking 
is beëindigd zijn verstrekt aan de 
vertrekkende werknemer, tellen niet mee 
in deze rekenregel. De Hoge Raad heeft 
gezegd dat dit ook geldt voor 
aandelenoptierechten die nog niet 
onvoorwaardelijk waren. De 
pseudo-eindheffing over excessieve 
vertrekvergoedingen kan door dat arrest 
worden beperkt of voorkomen door 
constructies met voorwaardelijke 
aandelenoptierechten. Om dat te 
voorkomen wordt de regeling aangepast.

voorkomen wordt de regeling aangepast.

Beperking toepassing 
heffingskortingen
Heffingskortingen bestaan uit een 
premiedeel en een belastingdeel. Sinds 
2015 zijn buitenlandse 
belastingplichtigen te onderscheiden in 
kwalificerende en niet kwalificerende 
buitenlandse belastingplichtigen. 
Kwalificerende buitenlandse 
belastingplichtigen hebben in de 
inkomstenbelasting recht op dezelfde 
fiscale voordelen als binnenlandse 
belastingplichtigen, waaronder het 
belastingdeel van alle heffingskortingen. 
Niet-kwalificerende buitenlandse 
belastingplichtigen uit landen binnen de 
EU of de EER hebben in de 
inkomstenbelasting enkel recht op het 
belastingdeel van aan arbeid 
gekoppelde heffingskortingen. 
Niet-kwalificerende buitenlandse 
belastingplichtigen uit derde landen 
hebben in de inkomstenbelasting voor 
geen van de heffingskortingen recht op 
het belastingdeel.

Het kabinet stelt voor om vanaf 2019 in 
de loonbelasting voor alle buitenlandse 
belastingplichtigen alleen nog maar het 
belastingdeel van de heffingskortingen 
toe te laten passen waarop niet 
kwalificerende buitenlandse 
belastingplichtigen uit het betreffende 
land in de inkomstenbelasting recht 
hebben. Op grond van de voorgestelde 
maatregel wordt bij buitenlandse 
belastingplichtigen uit een land binnen 
de EU of de EER vanaf 2019 in de 
loonbelasting alleen van de 
arbeidskorting het belastingdeel 
toegepast. Bij buitenlandse 
belastingplichtigen uit derde landen 
wordt van geen enkele heffingskorting 
het belastingdeel toegepast. Bij de 
voorgestelde wijziging wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen 
kwalificerende buitenlandse 
belastingplichtigen en 
niet-kwalificerende buitenlandse 
belastingplichtigen.

S&O-verklaring

De Wet vermindering afdracht 
loonbelasting en premies voor de 
volksverzekeringen (WVA) verplicht 
werkgevers om het aantal aan speur- en 
ontwikkelingswerk (S&O) bestede uren 
en gemaakte kosten en uitgaven per 
afgegeven S&O-verklaring aan de 
minister van Economische Zaken mee te 
delen. Sinds 2016 is het mogelijk om 
uren, kosten en uitgaven waarvoor een 
S&O-verklaring is afgegeven later in het 
kalenderjaar te maken dan in de periode 
waarop de S&O-verklaring betrekking 
heeft. Om de administratieve lasten voor 
werkgevers te verlichten, wordt 
voorgesteld mogelijk te maken dat de 
mededeling over alle in een kalenderjaar 
afgegeven S&O-verklaringen 
gezamenlijk wordt gedaan.

Vermogensverschuiving via
huwelijkse voorwaarden

Per 1 januari 2018 verandert het 
huwelijksvermogensrecht. Standaard 
ontstaat dan bij huwelijk een beperkte 
gemeenschap van goederen. 
Momenteel is het uitgangspunt een 
volledige gemeenschap van goederen, 
waarin iedere echtgenoot voor de helft 
gerechtigd is. Via het maken van 
huwelijkse voorwaarden kunnen 
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zich op de opbrengst verhalen. De 
opbrengst boeken zij af op de 
openstaande vordering. De opbrengst 
van een verkochte zaak omvat ook de 
omzetbelasting. Toepassing van de 
verleggingsregeling in de omzetbelasting 
biedt niet in alle gevallen een oplossing. 
Zo kan de verleggingsregeling niet 
worden toegepast bij leveringen aan 
niet-ondernemers of bij leveringen van 
roerende zaken op grond van een 
executoriale titel. De invoering van de 
nieuwe aansprakelijkheid voor pand- en 
hypotheekhouders en executanten moet 
dat probleem ondervangen. De 
aansprakelijkheid neemt de plicht om de 
omzetbelasting te betalen niet weg van 
de ondernemer wiens zaken worden 
geleverd. Pas wanneer hij niet betaalt 
mag de Belastingdienst de pand- of 
hypotheekhouder of executant 
aansprakelijk stellen voor het bedrag 
aan niet-betaalde omzetbelasting.

Belasting van personenauto’s en
motorrijwielen

Een arrest van de Hoge Raad over de 
bepaling van de afschrijving van een 
gebruikte bestelauto is aanleiding voor 
een aanpassing in de belasting van 
personenauto’s en motorrijwielen (bpm). 
Daardoor hoeft niet de forfaitaire 
afschrijvingstabel te worden gebruikt 
maar mag worden uitgegaan van de 
werkelijke waardevermindering.

Het arrest betrof een aanvankelijk 
vrijgestelde bestelauto van een 
ondernemer, die in gebruikte staat uit 
Duitsland was ingevoerd. De bestelauto 
werd binnen vijf jaar verkocht aan een 
particulier, waardoor bpm betaald moest 
worden. De Hoge Raad stond toe dat de 
afschrijving werd bepaald aan de hand 
van de werkelijke waardevermindering 
van de bestelauto. Door de aanpassing 
van de wet kan een belastingplichtige er 
nu voor kiezen de bpm te berekenen 
naar de werkelijke waarde van de 
bestelauto op het moment waarop niet 
meer aan de voorwaarden voor 
vrijstelling wordt voldaan of om de 
afschrijvingstabel te hanteren voor deze 
berekening. Dat geldt ook bij de ombouw 
van een bestelauto naar personenauto.

Afschaffing landbouwregeling

De huidige landbouwregeling in de 
omzetbelasting houdt landbouwers, 
veehouders, tuinbouwers en 
bosbouwers buiten de heffing van btw. 
Zij hoeven geen btw-administratie bij te 
houden. Omdat de landbouwer geen btw 
is verschuldigd over zijn leveringen en 
diensten, kan hij de aan hem in rekening 
gebrachte btw niet terugvragen. Om 
cumulatie van omzetbelasting in de 
bedrijfskolom te voorkomen heeft de 
afnemer van een landbouwer recht op 
een forfaitaire aftrek van voorbelasting. 
Dit forfait bedraagt 5,4% van de 
verkoopprijs die de landbouwer in 
rekening heeft gebracht.

Keuze
Toepassing van de landbouwregeling is 
niet verplicht, want landbouwers hebben 
de keuze om te opteren voor de 
gebruikelijke wijze van btw-heffing. 
Bedrijven die regelmatig investeren 
maken in de praktijk meestal geen 
gebruik van de landbouwregeling omdat 
de aftrek van voorbelasting 
aantrekkelijker is.

Aankondiging afschaffing
In de Miljoenennota van vorig jaar is de 
afschaffing van de landbouwregeling 
aangekondigd. Nu is het zo ver en ligt er 
een wetsvoorstel ter afschaffing van de 
regeling per 1 januari 2018. Dit heeft tot 
gevolg dat landbouwers vanaf 1 januari 
2018 over hun prestaties btw moeten 
voldoen en btw over de aan hen 
verrichte prestaties kunnen terugvragen.

Overgangsrecht
Voor landbouwers die tot 1 januari 2018 
gebruik maken van de 
landbouwregeling, is voorzien in 
overgangsrecht. Dat maakt mogelijk dat 

deze landbouwers alsnog in aanmerking 
komen voor de eerder niet genoten 
aftrek van voorbelasting op 
investeringsgoederen die vóór 1 januari 
2018 in gebruik zijn genomen en op 
goederen en diensten, die op 1 januari 
2018 nog niet in gebruik zijn genomen. 
Voor investeringsgoederen die voor 
1 januari 2018 in gebruik zijn genomen 
geldt, in afwijking van de bestaande 
herzieningsregels, dat herziening van de 
aftrek van voorbelasting niet gespreid 
over de jaren maar in één keer 
plaatsvindt voor de resterende 
herzieningsperiode. Dat gebeurt in de 
aangifte over het eerste belastingtijdvak 
van 2018.

De aftrek van voorbelasting op goederen 
en diensten die vóór 1 januari 2018 zijn 
aangeschaft, maar na 1 januari 2018 in 
gebruik worden genomen, vindt plaats in 
de aangifte over het eerste 
belastingtijdvak van 2018 
overeenkomstig de gewijzigde 
bestemming van deze goederen en 
diensten.
In het kader van de afschaffing van de 
landbouwregeling wordt het 
beleidsbesluit “Omzetbelasting 
Landbouw” met ingang van 1 januari 
2018 ingetrokken.

Maatregelen loonbelasting

In het Belastingplan wordt een aantal 
maatregelen voorgesteld op het gebied 
van de loonbelasting.

Niet-uitvoerende bestuurders
Bestuurders van een beursgenoteerde 
vennootschap zijn fictief in 
dienstbetrekking werkzaam bij de 
vennootschap. De fictieve 
dienstbetrekking voor commissarissen is 
vervallen, aanvankelijk op basis van een 
besluit, en met ingang van 1 januari 
2017 op basis van de wet. Nu wordt 
voorgesteld ook de fictieve 
dienstbetrekking voor niet-uitvoerende 
bestuurders van een beursgenoteerde 
vennootschap af te schaffen. Daardoor 
ontstaat een gelijke behandeling van 
commissarissen en niet-uitvoerende 
bestuurders. Een uitvoerende 
bestuurder blijft onder de loonbelasting 
vallen, ongeacht of hij bestuurder is van 

een beursgenoteerde of een niet 
beursgenoteerde vennootschap. Wie 
uitvoerend of niet-uitvoerend bestuurder 
is, blijkt uit het Handelsregister.

Alleenstaande ouderenkorting
De alleenstaande ouderenkorting kan bij 
de inhouding van loonheffing alleen 
worden toegepast indien de 
alleenstaande oudere op zijn 
AOW-uitkering de 
standaardloonheffingskorting toepast. 
Nu wordt voorgesteld dat de Sociale 
Verzekeringsbank de alleenstaande 
ouderenkorting mag toepassen op de 
Aanvullende Inkomensvoorziening 
Ouderen bij alleenstaande ouderen die 
geen AOW-uitkering ontvangen. Deze 
maatregel verkleint het aantal 
alleenstaande ouderen dat aangifte 
inkomstenbelasting moet doen om de 
korting te gelde te maken.

Pseudo-eindheffing excessieve 
vertrekvergoeding
Of een vertrekvergoeding bij einde 
dienstbetrekking excessief is wordt 
vastgesteld aan de hand van een 
rekenregel. Bepaalde onvoorwaardelijke 
aandelenoptierechten, die enkele jaren 
voor het jaar waarin de dienstbetrekking 
is beëindigd zijn verstrekt aan de 
vertrekkende werknemer, tellen niet mee 
in deze rekenregel. De Hoge Raad heeft 
gezegd dat dit ook geldt voor 
aandelenoptierechten die nog niet 
onvoorwaardelijk waren. De 
pseudo-eindheffing over excessieve 
vertrekvergoedingen kan door dat arrest 
worden beperkt of voorkomen door 
constructies met voorwaardelijke 
aandelenoptierechten. Om dat te 
voorkomen wordt de regeling aangepast.

voorkomen wordt de regeling aangepast.

Beperking toepassing 
heffingskortingen
Heffingskortingen bestaan uit een 
premiedeel en een belastingdeel. Sinds 
2015 zijn buitenlandse 
belastingplichtigen te onderscheiden in 
kwalificerende en niet kwalificerende 
buitenlandse belastingplichtigen. 
Kwalificerende buitenlandse 
belastingplichtigen hebben in de 
inkomstenbelasting recht op dezelfde 
fiscale voordelen als binnenlandse 
belastingplichtigen, waaronder het 
belastingdeel van alle heffingskortingen. 
Niet-kwalificerende buitenlandse 
belastingplichtigen uit landen binnen de 
EU of de EER hebben in de 
inkomstenbelasting enkel recht op het 
belastingdeel van aan arbeid 
gekoppelde heffingskortingen. 
Niet-kwalificerende buitenlandse 
belastingplichtigen uit derde landen 
hebben in de inkomstenbelasting voor 
geen van de heffingskortingen recht op 
het belastingdeel.

Het kabinet stelt voor om vanaf 2019 in 
de loonbelasting voor alle buitenlandse 
belastingplichtigen alleen nog maar het 
belastingdeel van de heffingskortingen 
toe te laten passen waarop niet 
kwalificerende buitenlandse 
belastingplichtigen uit het betreffende 
land in de inkomstenbelasting recht 
hebben. Op grond van de voorgestelde 
maatregel wordt bij buitenlandse 
belastingplichtigen uit een land binnen 
de EU of de EER vanaf 2019 in de 
loonbelasting alleen van de 
arbeidskorting het belastingdeel 
toegepast. Bij buitenlandse 
belastingplichtigen uit derde landen 
wordt van geen enkele heffingskorting 
het belastingdeel toegepast. Bij de 
voorgestelde wijziging wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen 
kwalificerende buitenlandse 
belastingplichtigen en 
niet-kwalificerende buitenlandse 
belastingplichtigen.

S&O-verklaring

De Wet vermindering afdracht 
loonbelasting en premies voor de 
volksverzekeringen (WVA) verplicht 
werkgevers om het aantal aan speur- en 
ontwikkelingswerk (S&O) bestede uren 
en gemaakte kosten en uitgaven per 
afgegeven S&O-verklaring aan de 
minister van Economische Zaken mee te 
delen. Sinds 2016 is het mogelijk om 
uren, kosten en uitgaven waarvoor een 
S&O-verklaring is afgegeven later in het 
kalenderjaar te maken dan in de periode 
waarop de S&O-verklaring betrekking 
heeft. Om de administratieve lasten voor 
werkgevers te verlichten, wordt 
voorgesteld mogelijk te maken dat de 
mededeling over alle in een kalenderjaar 
afgegeven S&O-verklaringen 
gezamenlijk wordt gedaan.

Vermogensverschuiving via
huwelijkse voorwaarden

Per 1 januari 2018 verandert het 
huwelijksvermogensrecht. Standaard 
ontstaat dan bij huwelijk een beperkte 
gemeenschap van goederen. 
Momenteel is het uitgangspunt een 
volledige gemeenschap van goederen, 
waarin iedere echtgenoot voor de helft 
gerechtigd is. Via het maken van 
huwelijkse voorwaarden kunnen 
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Die mogelijkheid om boetevrij in te keren 
wordt afgeschaft. Overigens wordt alleen 
een vergrijpboete opgelegd wanneer het 
aan opzet of grove schuld van de 
belastingplichtige is te wijten dat er over 
eerdere belastingjaren te weinig 
belasting is geheven. Wie per ongeluk 
heeft verzuimd een 
inkomensbestanddeel in zijn aangifte op 
te nemen en dat uit zichzelf en tijdig 
alsnog doet, wordt in beginsel niet 
beboet. De bewijslast voor opzet en 
grove schuld ligt bij de inspecteur.

Overgangsregeling
De huidige inkeerregeling blijft bestaan 
voor aangiften die vóór 1 januari 2018 
zijn gedaan of gedaan hadden moeten 
zijn en met betrekking tot inlichtingen, 
gegevens of aanwijzingen die vóór 
1 januari 2018 zijn verstrekt of hadden 
moeten zijn verstrekt.

Multiplier giftenaftrek

Sinds 2012 worden giften aan culturele 
instellingen voor de bepaling van de 
giftenaftrek in de inkomstenbelasting en 
de vennootschapsbelasting verhoogd 
door vermenigvuldiging met een 
bepaalde factor. Het doel van deze 
regeling is om giften aan culturele 
instellingen te stimuleren. De regeling 
was tijdelijk bedoeld en zou eindigen per 
1 januari 2018. In januari 2017 is de 
regeling geëvalueerd. De conclusies die 
aan de evaluatie verbonden worden zijn 
voorbehouden aan het volgende kabinet. 
Dat moet besluiten of de regeling al dan 
niet wordt voortgezet. Om het nieuwe 
kabinet niet voor de voeten te lopen 
wordt voorgesteld om de regeling een 
jaar te verlengen.

Vrijstelling
pleegzorgvergoedingen

Pleegzorgvergoedingen zijn sinds 2013 
vrijgesteld van inkomstenbelasting. De 
regeling zou per 1 januari 2018 
vervallen. De vrijstelling zou structureel 
worden bij een positieve uitkomst van 
een in 2017 uit te voeren 
beleidsevaluatie. Omdat er momenteel 
in een breder kader wordt gekeken naar 
de financiële aspecten van pleegzorg, is 
de evaluatie uitgesteld tot volgend jaar. 

Daarom wordt de vrijstelling verlengd tot 
1 januari 2019. In de loop van 2018 kan 
worden bezien of de vrijstelling blijvend 
moet worden gemaakt.

Definitie geneesmiddelen

Het verlaagde tarief in de btw is van 
toepassing op geneesmiddelen. Door 
een arrest van de Hoge Raad is duidelijk 
geworden dat de wettekst te ruim is. 
Volgens het arrest vallen ook fluoride 
tandpasta en zonnebrandcrème onder 
het lage tarief. Dat is niet de bedoeling. 
Daarom wordt de definitie van 
geneesmiddel voor de btw aangepast. 
Het lage tarief geldt dan alleen nog voor 
producten, die na goedkeuring van de 
bevoegde autoriteiten als geneesmiddel 
in de handel mogen worden gebracht. 
Bepalend is of een handelsvergunning is 
afgegeven.

In de Memorie van Toelichting wordt 
ingegaan op de vraag of 
geneesmiddelen met een 
handelsvergunning en producten zonder 
handelsvergunning soortgelijke 
producten zijn. Dat zou ertoe leiden dat 
zij vanwege het beginsel van fiscale 
neutraliteit voor de btw gelijk behandeld 
zouden moeten worden. Het kabinet 
denkt dat het hebben van een 
handelsvergunning en de bewezen 
werking van middelen met een 
handelsvergunning voldoende 
onderscheidend zijn om een verschil in 
toepassing van het btw-tarief te 
rechtvaardigen.

Definitie zeeschepen

De Europese btw-richtlijn verplicht de 
lidstaten om de levering van schepen, 
die op volle zee worden gebruikt voor 
commerciële activiteiten, vrij te stellen 

van omzetbelasting. De vrijstelling geldt 
ook voor de bevoorrading van die 
schepen en voor een groot aantal 
diensten. Nederland heeft dat geregeld 
door een nultarief. Dat betekent dat de 
leverancier of de dienstverlener wel 
recht heeft op aftrek van voorbelasting. 
Volgens de Europese Commissie is de 
huidige formulering in de Nederlandse 
wet te ruim, omdat daarin niet de eis is 
gesteld van gebruik op volle zee. De 
tekst van de bepaling in de wet wordt 
aangepast aan de tekst van de 
btw-richtlijn.

De gevolgen van deze aanpassing zijn 
beperkt tot ondernemers die 
veerdiensten verrichten tussen de 
Waddeneilanden en het vasteland. Zij 
hebben nu op grond van een 
overgangsregeling de keuze tussen 
vrijgesteld personenvervoer zonder 
aftrek van voorbelasting en 
personenvervoer tegen het verlaagde 
tarief met aftrek van voorbelasting. 
Doordat zij geconfronteerd worden met 
berekening van btw door hun 
leveranciers wordt de keuze voor 
vrijstelling minder aantrekkelijk.

Aansprakelijkheid pand- en
hypotheekhouders

In de Invorderingswet komt een bepaling 
die de aansprakelijkheid invoert voor 
pand- en hypotheekhouders en 
executanten. De aansprakelijkheid 
betreft de omzetbelasting die 
verschuldigd is bij de levering van een 
verpande of verhypothekeerde zaak of 
van een zaak waarop beslag is gelegd. 
Door de invoering van de 
aansprakelijkheid worden deze 
leveringen materieel hetzelfde 
behandeld als leveringen die onder de 
verleggingsregeling in de omzetbelasting 
vallen. De aansprakelijkheid moet 
voorkomen dat de Belastingdienst 
achterblijft met een onverhaalbare 
omzetbelastingschuld op de ondernemer 
wiens zaak wordt geleverd.

Pand- of hypotheekhouders mogen 
zowel binnen als buiten faillissement de 
zaak namens de schuldenaar verkopen. 
Executanten kunnen een zaak door een 
gerechtsdeurwaarder laten verkopen en 

echtgenoten kiezen voor een andere 
verdeling. Wanneer zij door het aangaan 
of wijzigen van huwelijkse voorwaarden 
een andere verdeling van de 
gemeenschap afspreken of kiezen voor 
een andere gemeenschap kan het zijn 
dat daarbij schenk- of erfbelasting 
verschuldigd wordt. Echtgenoten kunnen 
hun vermogens in ieder geval zonder 
gevolgen voor de schenk- en 
erfbelasting samenvoegen in de 
huwelijksgemeenschap tot een verdeling 
van 50% voor iedere echtgenoot. 
Schenkbelasting is verschuldigd indien 
het aandeel van de echtgenoot met het 
minste vermogen hoger wordt dan 50% 
of indien het aandeel van de echtgenoot 
met het meeste vermogen in het totale 
vermogen toeneemt. Het meerdere 
boven 50% respectievelijk de toename 
van het belang wordt dan aangemerkt 
als schenking.
Het voorstel gaat ook gelden voor 
ongehuwd samenwonenden met een 
notarieel samenlevingscontract.

Pleegkinderen en partnerbegrip

Bloed- en aanverwanten in de eerste 
graad kunnen voor de 
inkomstenbelasting en de toeslagen 
elkaars partner niet zijn, tenzij zij beiden 
aan het begin van het jaar 27 jaar of 
ouder zijn. Dit geldt ook voor 
pleegkinderen. Dat zijn kinderen die 
worden onderhouden en opgevoed als 
eigen kinderen. Als een pleegvergoeding 
voor de kinderen wordt ontvangen, 
voldoet de pleegouder niet aan het 
onderhoudsvereiste. Voor de 
belastingen en de toeslagen is dan geen 
sprake van een pleegkind. In die 
specifieke situatie kan het kind na het 
bereiken van de 18-jarige leeftijd als 
partner van de verzorgende ouder 
worden aangemerkt. Dat kan onder 
meer gevolgen hebben voor het recht op 
of de hoogte van toeslagen. Voorgesteld 
wordt nu dat in die gevallen het kind op 
verzoek niet als partner wordt 
aangemerkt voor de inkomstenbelasting 
en voor de toeslagen.

Verlaging EIA met 0,5% per 2018

De energie-investeringsaftrek (EIA) gaat 
per 1 januari 2018 met 0,5% omlaag. 
Dat is een gevolg van een bij de 
behandeling van het Belastingplan 2017 
aangenomen amendement, waarvoor 
deze verlaging als dekking dient. De 
verlaging is destijds niet verwerkt in het 
amendement. Dat wordt nu hersteld.

Vervallen tijdklemmen
kapitaalverzekeringen

Onder voorwaarden zijn uitkeringen uit 
bepaalde kapitaalverzekeringen 
vrijgesteld van inkomstenbelasting. 
Sinds 1 januari 2001 betrof dit 
uitkeringen uit een kapitaalverzekering 
eigen woning (KEW) of uit een daarmee 
gelijkgestelde spaarrekening eigen 
woning (SEW) of beleggingsrecht eigen 
woning (BEW). Een van de voorwaarden 
voor de vrijstelling was dat ten minste 
vijftien of twintig jaren jaarlijks premie is 
voldaan. Deze voorwaarde is met ingang 
van 1 april 2017 vervallen. 
Vooruitlopend op een aanpassing van 
de wet is goedgekeurd dat ook voor een 
kapitaalverzekering onder het regime 
van de tot 1 januari 2001 geldende 
wetgeving met ingang van 1 april deze 
voorwaarde niet meer gesteld wordt. 
Deze goedkeuring voor 
kapitaalverzekeringen die onder de 
Brede Herwaardering vallen wordt met 
ingang van 1 januari 2018 in de wet 
opgenomen.

Tarieven inkomstenbelasting

De tarieven in box 1 van de 
inkomstenbelasting wijzigen nauwelijks. 
Het tarief in de tweede en derde schijf 
gaat met 0,05% omhoog naar 40,85%. 
Voor mensen boven de AOW-leeftijd 
gaat het tarief in de tweede schijf naar 
22,95%. Het tarief in de vierde schijf 
daalt met 0,05% naar 51,95%. Omdat de 
derde schijf wordt verlengd, is het tarief 
in de vierde schijf pas bij een inkomen 
vanaf € 68.507 van toepassing.

Ook de heffingskortingen worden slechts 
beperkt veranderd. Het maximum van de 
algemene heffingskorting gaat van 
€ 2.254 naar € 2.265 in 2018. De 

arbeidskorting gaat iets omhoog naar 
maximaal € 3.249. Het hoge bedrag van 
de ouderenkorting gaat van € 1.292 
naar € 1.418. De alleenstaande 
ouderenkorting gaat iets omlaag naar 
€ 423.

ARBEIDSRECHT

Aansprakelijkheid werkgever

Als hoofdregel geldt dat de werkgever 
aansprakelijk is voor de schade die een 
werknemer tijdens het uitvoeren van zijn 
werk oploopt. Er geldt een uitzondering 
op de hoofdregel als de werkgever kan 
aantonen dat hij voldoende 
voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. 
Een andere uitzondering geldt voor 
schade die het gevolg is van opzet of 
bewuste roekeloosheid van de 
werknemer. Welke maatregelen een 
werkgever moet treffen om te 
voorkomen dat de werknemer in de 
uitoefening van zijn werkzaamheden 
schade lijdt, hangt af van de 
omstandigheden van het geval.

De werkgever heeft de verplichting om 
zijn werknemers te voorzien van goede 
instructies, zodat zij weten hoe zij veilig 
kunnen werken. Dat geldt ook als het 
werk eenvoudig is. Juist bij eenvoudig 
werk komt voor dat de werknemer 
minder oplettend en voorzichtig is. De 
werkgever moet daar rekening mee 
houden bij het geven van 
veiligheidsinstructies.
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Bitcoins, Minen en Blockchains,
een trend

Mijn zoon (14) zei me vorige week dat hij 
geld wilde gaan verdienen met het 
Bitcoin minen. Ik bedacht me geen 
moment en zei dat hij de stroomrekening 
daarvan dan ook mocht betalen.

U leest het goed, dit artikel gaat over de 
Engelse woorden: Bitcoin minen. In de 
volgende paragraaf zal ik uitleggen wat 
Bitcoins en minen is en wat blockchains 
daarmee te maken hebben.

Wat zijn bitcoins?
Een Bitcoin is een soort cryptocurrency, 
in het Nederlands cryptogeld of 
cryptovaluta. Crypto betekent dat het 
versleuteld is en currency dat het over 
geld gaat. Het is een digitale 
munteenheid. naast Bitcoin zijn er heel 
veel cryptocurrencies. De waarde van 
deze valuta variëren en die is afhankelijk 
van de schaarste ervan en de koers is 
afhankelijk van het vertrouwen die de 
gebruikers erin hebben. Er zijn zelfs 
digitale valuta’s die meerdere 
cryptocurriencies in hun portefeuille 
houden, waardoor het risico op 
fluctuaties wordt verdeeld.

Wat is Minen?
Het minen, ofwel delven (of mijnen), is 
het vastleggen en controleren van het 
kasboek (of grootboek) van de 
cryptocurrency die in een wallet (ofwel 
portemonnee) zitten. Alle miners hebben 
dat hele kasboek op hun computer 
staan. Daarvoor krijgen ze een kleine 
vergoeding. De miners hebben software 
die versleutelde stukjes data vastleggen 
en maken, die blockchains heten.

Wat is een Blockchain?
Een blockchain is een ketting van 
blokken data welke opeenvolgend en 
uniek zijn. Een opvolgend blok wordt 
mede gebouwd met de code van het 
vorige blok, waardoor de historie niet 
gewijzigd kan worden.  Daarnaast 
kunnen degenen die de afspraken met 
elkaar vast (laten) leggen, anoniem 
blijven. Ook is het transparant, 
aangezien iedereen de transactie terug 
kan vinden en kan controleren. De 
blockchain techniek bestaat al jarenlang, 
maar pas nu zien we de mogelijkheden 
en toepassingen ervan. Een blockchain 
zorgt ervoor dat informatie ongewijzigd 
blijft zonder dat derden dat hoeven te 
controleren. Denkt u eens aan het 
register die het kadaster bijhoudt.

Gevaren
Onlangs waarschuwde de AFM 
(autoriteit financiële markten) al voor de 
luchtbel die er kan ontstaan bij de 
cryptocurrencies; er wordt geld 
gecreëerd uit niets. De cryptocurrencies 
staan niet onder toezicht. En geld bij de 
banken hebben bepaalde garanties. Ook 
zou er een code gekraakt kunnen 
worden. Bij de huidige technologie lijkt 
dit onmogelijk maar er zijn processors in 
de maak die de huidige versleuteling 
misschien kunnen kraken. En er bestaan 
nog meer gevaren van cryptocurrencies.

Ten slotte…
Dit artikel vertelt niet alles over digitaal 
geld, maar wil u bewust maken van een 
trend.

En hoe het nu bij mij thuis gaat met het 
minen van bitcoins? Toen mijn zoon zei 
dat hij het alleen even wilde proberen 
om te zien hoe het werkt en geen geld 
ging beleggen in de cryptocurrency, 
vond ik het wel goed. Zulke lage 
studiekosten heb ik nog maar zelden 
gehad. 
Maar toen hij las dat hij de door hem zelf 
gebouwde computer een hele dag aan 
moest zetten voor dat hij iets ging 
verdienen, was hij bang voor de 
afschrijving op zijn computer…

BELASTINGPLAN

Prinsjesdag 2017

Het gebruikelijke jaarlijkse pakket fiscale 
maatregelen dat op Prinsjesdag wordt 
gepresenteerd, is dit jaar vanwege de 
demissionaire status van het kabinet 
magerder dan ooit. Toch bestaat het 
Belastingplan uit vier wetsvoorstellen. 
Naast het eigenlijke Belastingplan en het 
wetsvoorstel Overige Fiscale 
Maatregelen (OFM) zijn dat een 
wetsvoorstel ter afschaffing van de 
landbouwregeling in de btw en een 
wetsvoorstel dat houdstercoöperaties 
inhoudingsplichtig maakt voor de 
dividendbelasting. Het Belastingplan 
2018 bevat maatregelen die per 
1 januari 2018 budgettair effect hebben. 
Het wetsvoorstel OFM 2018 bevat 
maatregelen die geen budgettaire 
gevolgen hebben. Veel van de daarin 
opgenomen maatregelen zijn een reactie 
op jurisprudentie, gericht op de 
bestrijding van misbruik of een gevolg 
van Europese regelgeving.

Let op! Het gaat om wetsvoorstellen, die 
nog door de Tweede en Eerste Kamer 
behandeld moeten worden. De 
verwachting is dat het nieuwe kabinet 
door het aanbrengen van wijzigingen zijn 
stempel zal willen drukken op de 
voorgestelde maatregelen.

Afschaffing inkeerregeling

Zoals al eerder was aangekondigd wil 
het kabinet de inkeerregeling afschaffen. 
De inkeerregeling houdt in dat mensen, 
die vermogen of inkomen hebben 
verzwegen, dat binnen twee jaar alsnog 
kunnen aangeven zonder dat de 
Belastingdienst een vergrijpboete oplegt. 

Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer
juist is. Dit kan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan
contact op te nemen met uw adviseur.

DIVIDENDBELASTING

Inhoudingsplicht
houdstercoöperaties

Dividendbelasting wordt geheven van 
degenen die gerechtigd zijn tot de 
opbrengst van aandelen in en 
winstbewijzen van in Nederland 
gevestigde naamloze vennootschappen 
en besloten vennootschappen. 
Dividendbelasting wordt geheven door 
inhouding door de uitkerende 
vennootschap. De groep 
belastingplichtigen wordt uitgebreid met 
gerechtigden tot de opbrengst van 
kwalificerende lidmaatschapsrechten in 
Nederlandse houdstercoöperaties. De 
aanleiding hiervoor is de constatering 
dat van houdstercoöperaties gebruik 
wordt gemaakt in internationale 
concerns om belastingheffing te 
vermijden.

De dividendbelasting kent een 
inhoudingsvrijstelling in 
deelnemingsverhoudingen. Daardoor 
kan in nationale verhoudingen inhouding 
van dividendbelasting achterwege 
blijven als de dividenden bij de 
ontvanger onder de 
deelnemingsvrijstelling in de 
vennootschapsbelasting vallen. De 
inhoudingsvrijstelling geldt ook voor 
situaties binnen de Europese Unie (EU) 
en de Europese Economische Ruimte 
(EER). Voorgesteld wordt de 
inhoudingsvrijstelling uit te breiden tot 
alle overige landen waarmee Nederland 
een belastingverdrag heeft gesloten dat 
een dividendbepaling bevat.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Dubbele zakelijkheidstoets
beperking renteaftrek

De Wet op de vennootschapsbelasting 
bevat een aantal beperkingen van de 
aftrek van de winst van betaalde rente. 
Zo wordt de aftrek van rente beperkt als 

het gaat om schulden aan een 
verbonden lichaam als de schuld 
verband houdt met bepaalde 
rechtshandelingen. De beperking geldt 
echter niet als het gaat om schulden aan 
externe partijen. De wet kent een 
tegenbewijsregeling. Wanneer het 
tegenbewijs geleverd wordt, is de rente 
op de schuld aftrekbaar. 

Het tegenbewijs is geleverd wanneer is 
voldaan aan de zogenaamde dubbele 
zakelijkheidstoets. Dat is het geval als 
de schuld en de rechtshandeling op 
zakelijke gronden zijn aangegaan. 
Volgens een arrest van de Hoge Raad is 
aan de tegenbewijsregeling voldaan 
wanneer de betrokken vennootschap 
aannemelijk maakt dat de schuld in feite 
is aangegaan bij een derde. Dat doet 
zich voor wanneer de verbonden 
vennootschap geld heeft geleend van de 
bank om dit vervolgens op vergelijkbare 
voorwaarden door te kunnen lenen. Op 
grond van het arrest is dan de 
zakelijkheid van zowel de schuld als de 
rechtshandeling bewezen. 

De uitleg van de Hoge Raad wijkt af van 
de uitleg die de Belastingdienst aan de 
dubbele zakelijkheidstoets geeft. 
Volgens deze uitleg moet de zakelijkheid 
van de rechtshandeling afzonderlijk 
worden getoetst. Nu wordt in het 
Belastingplan 2018 voorgesteld om in de 
wettekst duidelijk aan te geven dat, ook 
als het gaat om een schuld die in feite is 
aangegaan met een derde, aannemelijk 
moet worden gemaakt dat de met die 
schuld gefinancierde rechtshandeling op 
zakelijke gronden berust.

Dubbele verliesneming

De Tweede Kamer heeft vorig jaar met 
algemene stemmen een motie 
aangenomen waarin het kabinet wordt 
opgeroepen om dubbele verliesneming 
bij de afwaardering van een vordering 
buiten een fiscale eenheid maar binnen 
een concern onmogelijk te maken. 
Uitgangspunt daarbij is dat afwaardering 
van vorderingen ten laste van de fiscale 

winst mogelijk moet blijven. Deze motie 
wordt uitgevoerd door de reikwijdte van 
het bestaande wetsartikel dat dubbele 
verliesneming bij vorderingen via top- of 
tussenmaatschappijen voorkomt uit te 
breiden. Het wetsartikel wordt van 
toepassing op alle vorderingen op 
vennootschappen die tot hetzelfde 
concern behoren als de 
moedermaatschappij van de fiscale 
eenheid. Hierdoor kunnen verliezen op 
vorderingen die een tot de fiscale 
eenheid behorende vennootschap heeft 
op een verbonden vennootschap niet in 
aftrek worden gebracht voor zover de 
verliezen verband houden met verliezen 
die binnen de fiscale eenheid zijn of 
worden geleden door een andere 
vennootschap. Een soortgelijke regeling 
gaat gelden bij de regeling voor 
liquidatieverliezen. Het gaat om een 
lastig uitvoerbare maatregel, die volgens 
het kabinet vooral een preventieve 
werking zal hebben.
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