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Prinsjesdagspecial�
belastingplan�2020

In�deze�Prinsjesdagspecial�staan�de�belangrijkste�voorstellen�uit�het�Belastingplan�2020�
en�aanvullende�wetsvoorstellen�voor�u�op�een�rij.�De�special�is�verdeeld�in�de�volgende�onderwerpen:

-� Inkomstenbelasting;
-� loonbelasting;
-� vermindering�afdracht�loonbelasting�en�premies;
-� vennootschapsbelasting;
-� bronbelasting�op�rente�en�royalty’s;
-� verhuurderheffing;
-� overdrachtsbelasting;
-� omzetbelasting;
-� overige�maatregelen.

De�voorgestelde�maatregelen�zullen�per�1�januari�2020�in�werking�treden,�tenzij�anders�vermeld.�Deze�special�
behandelt�alleen�de�wetsvoorstellen�die�met�Prinsjesdag�zijn�gepubliceerd�en/�of�openbaar�gemaakt.�Er�zijn�meer�fiscale�
(wets)voorstellen�die�naar�verwachting�per�1�januari�2020�in�werking�treden.�Daarover�gaat�deze�special�niet,�tenzij�er�
uitdrukkelijk�naar�verwezen�wordt.�Neem�voor�details�over�de�plannen�of�vragen�naar�aanleiding�van�de�plannen�contact�
op�met�uw�Cervus�adviseur!

INKOMSTENBELASTING

Snellere�invoering�tweeschijvenstelsel
Het kabinet stelt voor om de invoering van het 
tweeschijvenstelsel te versnellen. De invoering die 
aanvankelijk per januari 2021 zou plaatsvinden, wordt in het 
nieuwe voorstel al per 1 januari 2020 gerealiseerd. Het eerste 
schijftarief voor 2020 zal 37,35% zijn. Het toptarief komt in 
2020 al uit op 49,5%. Het toptarief is van toepassing bij een 
inkomen boven € 68.507. 

Verhoging�algemene�heffingskorting
In het voorstel wordt de algemene heffingskorting in twee 
stappen verhoogd: tot € 2.711 in 2020 en tot € 2.801 in 2021. 

Verhoging�arbeidskorting
Het maximum van de inkomensafhankelijke arbeidskorting 
wordt geleidelijk verhoogd tot € 3.819 in 2020 en tot € 4.143 
in 2021. 

Verlaging�zelfstandigenaftrek�per�2020
Het kabinet is voornemens om de zelfstandigenaftrek per 
2020 met acht stappen van € 250 en één stap van € 280 te 
verlagen naar € 5.000 in 2028.

Verlaging�aftrektarief
Het kabinet houdt vast aan het uit het Belastingplan 2019 
voortvloeiende afbouwtraject van het maximale aftrektarief 
voor de aangewezen aftrekposten en dus aan een maximaal 
aftrektarief in 2020 van 46%. In 2023 zal dit tarief afgebouwd 
zijn tot het eerste schijf tarief van 37,1%. Deze beperking van 
het aftrektarief ziet bijvoorbeeld op hypotheekrente, 
ondernemersaftrekken en de MKB-winstvrijstelling, en 
uitgaven voor alimentatie, specifieke zorgkosten, etc.
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Verhoging�tarief�box�2
De al in het Belastingplan 2019 vastgelegde verhoging van 
het tarief in box 2 (voor inkomsten uit aanmerkelijk belang) 
van 25% in 2019 naar 26,25% in 2020, en 26,9% in 2021 wordt 
doorgezet. 

Verlaging�eigenwoningforfait
De in het Belastingplan 2019 ingezette stapsgewijze verlaging 
van het eigenwoningforfait wordt voortgezet. Het tarief 
voor woningen met een waarde tussen de € 75.000 en 
€ 1.080.000 gaat naar 0,6% in 2020 en daalt uiteindelijk tot 
0,45% in 2023. Voor zover de waarde van de woning meer 
bedraagt dan € 1.080.000 blijft het tarief 2,35%.

Wetsvoorstel�excessief�lenen�nog�niet�gepubliceerd
Het aangekondigde wetsvoorstel waarbij schulden van een 
aanmerkelijkbelanghouder aan zijn BV voor zover zij meer 
bedragen dan € 500.000 als dividend worden aangemerkt 
(en dus worden belast), wordt pas in het vierde kwartaal van 
dit jaar gepubliceerd. Eigenwoningschulden worden overigens 
uitgezonderd van deze maatregel. Beoogde ingangsdatum is 
1 januari 2022.

Aanpassing�box�3
De Staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd het 
veel bekritiseerde box 3 stelsel te gaan wijzigen. Het 
wetsvoorstel hiervoor wordt naar verwachting voor de zomer 
van 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd, en zal dan ingaan 
per 1 januari 2022.

Het plan is in het voorstel onderscheid te maken tussen 
spaargeld, overige bezittingen en schulden. Per categorie wordt 
jaarlijks een afzonderlijk forfaitair rendement vastgesteld (voor 
schulden een forfaitaire debetrente). Op basis van dit rendement 
wordt het box 3 inkomen bepaald, waar 33% belasting over 
verschuldigd zal zijn in plaats van de huidige 30%.

Door dit systeem betalen spaarders minder of zelfs geen box 
3 heffing. Beleggers zijn echter veel duurder uit. Berekeningen 
zullen gemaakt moeten worden wat de individuele fiscale 
druk wordt op een investering in box 3.

Scholingsaftrek�vervalt�
De aftrek in de inkomstenbelasting van scholingsuitgaven 
vervalt. In de plaats daarvan komt een door de overheid 
gefinancierd leer- en ontwikkelingsbudget, het zogeheten 
STAP-budget. Het STAP-budget is een uitgavenregeling die 
voor volwassenen met een band met de Nederlandse 
arbeidsmarkt financiering van scholingsactiviteit 
beschikbaar maakt. 

De hoogte van de subsidie wordt afhankelijk van de kosten van 
de scholingsactiviteit. Eerder is een maximum van € 1.000 
genoemd. Als de kosten voor de scholingsactiviteit meer 
bedragen dan het maximale subsidiebedrag, moet de aanvrager 
een eigen bijdrage of een alternatieve financieringsbron 
aanwenden om de volledige kosten te voldoen.

Vanwege de samenhang tussen de afschaffing van de fiscale 
aftrek voor scholingsuitgaven en de invoering van het 
STAP-budget vindt de inwerkingtreding plaats op het 
moment waarop de Subsidieregeling STAP-budget in werking 
treedt. De inwerkingtredingsdatum van die subsidieregeling 
is nog niet bekend. 

LOONBELASTING

Bijtelling�elektrische�auto’s
De uitwerking van de maatregelen afgesproken in het 
Klimaatakkoord staat nog niet in het Belastingplan 2020. Wel 
wordt de bijtelling voor het privégebruik van de elektrische 
auto van de zaak gewijzigd.

De huidige bijtelling voor het privé-gebruik van de elektrische 
auto van de zaak is 4% van de cataloguswaarde tot € 50.000. 
Daarboven geldt de algemene bijtelling van 22% (‘Tesla Tax’). 
De fiscale facilitering van een lagere loonbijtelling van 4% zou 
volgens planning vervallen per 1 januari 2021. Het voorstel 
houdt in dat de korting op de bijtelling in stappen zal worden 
afgebouwd tot uiteindelijk nul vanaf 1 januari 2026. In dat 
jaar gaat voor nieuwe elektrische auto’s van de zaak dan ook 
het algemene bijtellingspercentage van 22% gelden. 
De maximum cataloguswaarde waarover het lage tarief 
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wordt toegepast wordt op grond van de voorgestelde 
wijzigingen in 2021 verlaagd tot € 40.000 en daarna niet 
meer aangepast.

De verhoogde bijtellingspercentages gelden voor in het 
betreffende jaar aangeschafte nieuwe elektrische auto’s en 
blijven gedurende 60 maanden van toepassing na de eerste 
dag van de maand volgend op de datum van eerste toelating.
 
Aanpassingen�van�de�werkkostenregeling�(WKR)
Er worden vier aanpassingen aan de WKR voorgesteld. 
Hiervan zijn dit de belangrijkste:

Vergroten vrije ruimte gericht op het mkb
Er wordt een tweeschijvenstelsel voorgesteld in de 
berekening van de vrije ruimte. De vrije ruimte wordt 
berekend als 1,7% van – kort gezegd – de fiscale loonsom tot 
en met € 400.000 plus 1,2% van het restant van die loonsom. 
Door deze vormgeving is de verruiming voor werkgevers met 
een lage fiscale loonsom relatief het grootst.

Waarde producten uit eigen bedrijf
Om de bepaling van de waarde van het product uit het eigen 
bedrijf in lijn te brengen met de kortingsregeling, wordt 
voorgesteld om de waarde van de producten uit eigen bedrijf 
steeds te stellen op de waarde in het economische verkeer. De 
vrijstelling is 20% van deze waarde met per werknemer een 
maximum van € 500 per jaar.

Aanpassing�van�de�vrijwilligersregeling
Vanaf 1 januari 2019 geldt dat personen die als vrijwilliger 
werkzaam zijn en vergoedingen en verstrekkingen ontvangen 
van in totaal maximaal € 170 per maand en € 1700 per 
kalenderjaar hierover geen belasting en premie 
volksverzekeringen zijn verschuldigd. De organisatie waarvoor 
zij als vrijwilliger werkzaam zijn, is hierover ook geen premies 
werknemersverzekeringen verschuldigd. Voorgesteld wordt 
de genoemde maxima met ingang van 1 januari 2020 jaarlijks 
te indexeren.

Aanpassing�fietsregeling
De waardering van het voordeel van een fiets van de zaak, die 
mede voor privé-gebruik of voor woon-werkverkeer ter 
beschikking is gesteld, is vereenvoudigd per 1 januari 2020. 
Dit is vorig jaar al wettelijk geregeld. Net zoals bij de auto van 
de zaak krijgen we een forfaitaire loonbijtelling. Het belaste 
voordeel is 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets. 
De fiets van de zaak kan ter beschikking worden gesteld náást 
een auto van de zaak. Het begrip ‘fiets’ is ruim gedefinieerd: 
een elektrische fiets, de Speed Pedelec en zelfs een bakfiets 
vallen onder deze regeling.

Let op! Deze regeling geldt alleen voor ter beschikking 
gestelde fietsen. De eigendom moet bij de werkgever blijven. 
Als werkgevers binnen een cafetariastelsel een door de 
werknemer aangeschafte fiets vergoeden, is die vergoeding in 
geld belast loon. Aanwijzing als werkkosten ten laste van de 
vrije ruimte is bij dit systeem toegestaan.

Indien en voor zover de ter beschikking gestelde fiets van de 
zaak wordt gebruikt voor zakelijke kilometers (waaronder het 
woon-werkverkeer) vervalt de mogelijkheid van een vrije 
vergoeding van € 0,19 per kilometer.

Voor btw-ondernemers is de bij aanschaf betaalde btw op de 
fiets van de zaak als voorbelasting verrekenbaar tot maximaal 
een inkoopprijs van € 749, inclusief btw, daarboven niet.

VERMINDERING�AFDRACHT�LOONBELASTING�
EN�PREMIES

Aanvragen�WBSO�meer�flexibel
De doorlooptijd bij het aanvragen van de WBSO en de 
mogelijkheid om maximaal drie maal per jaar een aanvraag 
te doen, blijkt niet goed aan te sluiten bij het huidige tempo 
van innovatie. Daarom is voorgesteld de systematiek rond het 
indienen en toekennen van aanvragen te vereenvoudigen en 
te verkorten.
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Zo wordt het aantal momenten dat een aanvraag kan worden 
ingediend, uitgebreid van drie naar vier keer per kalenderjaar. 
Ook het uiterste moment van het indienen van een aanvraag 
wijzigt. Het uiterste moment van indienen van een aanvraag 
wordt gewijzigd naar de dag voorafgaand aan de periode 
waarop de aanvraag betrekking heeft. Voor de praktische 
uitvoerbaarheid wordt voor aanvragen die starten op 1 januari 
van een kalenderjaar een uitzondering gemaakt. Daarvoor is 
de uiterste indieningsdatum 20 december van het 
voorgaande kalenderjaar.

Deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2020. Dat houdt in dat 
aanvragen die starten op 1 januari 2020 nog uiterlijk op 30 
november 2019 bij RVO moeten zijn ingediend, conform de 
huidige aanvraagsystematiek.
Het budget voor de WBSO in 2020 is € 1.281 miljoen. 
De voordeelpercentages en -bedragen van de WBSO blijven 
in 2020 gelijk aan 2019.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Hoge�tarief�vpb�niet�verlaagd�
Om de lasten van burgers te kunnen verlagen, gaat het tarief 
in de vennootschapsbelasting voor winsten vanaf € 200.000 
het komende jaar niet omlaag, in tegenstelling tot eerdere 
plannen. Het tarief blijft daarmee 25%. Ook daalt het tarief 
vanaf 2021 minder snel: naar 21,7 % in plaats van 20,5%.
 
Effectieve�tarief�innovatiebox�verhoogd�naar�9%
Het kabinet is voornemens om per 2021 het effectieve tarief 
van de innovatiebox te verhogen van 7% naar 9%. De voor-
genomen verhoging naar 9% al in 2020 is dus uitgesteld.

Liquidatie-�en�stakingsverliesregeling�aangepast
Bedrijven kunnen nu nog onbeperkt verliezen die het gevolg 
zijn van de ontbinding van een dochteronderneming of het 
staken van een bedrijfsactiviteit in het buitenland aftrekken 
van de winst die zij in Nederland maken. 

Op 16 april 2019 heeft een aantal Kamerleden een 
initiatiefwetsvoorstel ter consultatie aangeboden. 
Het kabinet is voornemens om de liquidatie- en 
stakingsverliesregeling aan te passen in lijn met het 
initiatiefvoorstel. Daarin zijn de volgende maatregelen 
voorgesteld: 
- beperking van de liquidatieverliesregeling tot liquidaties 
 van dochters waarin de moeder een kwalificerend
 belang houdt; 
- beperking van de liquidatieverliesregeling tot liquidaties 
 van dochters die zijn gevestigd in de EU/EER;
- beperking van de mogelijkheid tot langdurig uitstel van 
 het aftrekmoment van een liquidatieverlies.
De bedoeling is dat de maatregelen per 1 januari 2021 in 
werking treden. 

Betalingskorting�voor�de�vennootschapsbelasting�
afgeschaft�/�belastingrente�in�de�vennootschapsbelasting
Ondernemers kunnen nu korting krijgen als zij de 
vennootschapsbelasting in één keer betalen. Deze 
betalingskorting wordt per 1 januari 2021 afgeschaft. 
De belastingrente blijft voor de vennootschapsbelasting 
gehandhaafd op 8%.

Het is mogelijk dat een belastingplichtige die tijdig en correct 
aangifte doet, een aanslag krijgt opgelegd waarbij ook 
belastingrente in rekening wordt gebracht. Dit wordt als 
ongewenst ervaren. Voorgesteld wordt dat als een belasting-
plichtige voor de eerste dag van de zesde maand na afloop 
van het boekjaar aangifte doet, geen belastingrente in 
rekening wordt gebracht. Dit gaat gelden voor tijdvakken 
die zijn aangevangen op of na 1 januari 2019. 

Aanpassen�vrijstelling�overheidsondernemingen
Met de invoering van de Wet modernisering Vpb-plicht 
overheidsondernemingen zijn ook enkele vrijstellingen voor 
overheidsondernemingen in de Wet op de vennootschaps-
belasting 1969 opgenomen. Voor drie van deze vrijstellingen 
is gebleken dat deze bij nader inzien te beperkt zijn 
vormgegeven en in bepaalde situaties onbedoeld tot 
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belastingheffing leiden. Dit is het geval bij de vrijstelling 
voor onderwijs en onderzoek (de onderwijsvrijstelling), de 
vrijstelling voor interne activiteiten en de quasi-inbestedings-
vrijstelling. Daarom wordt voorgesteld die drie vrijstellingen 
te verruimen.

Earningsstrippingbeschikking
Op basis van de earningsstrippingregel wordt het saldo aan 
betaalde rente in aftrek beperkt tot maximaal 30% van de 
(gecorrigeerde) winst of (als dat hoger is) tot € 1 mln. Als 
daardoor in een bepaald jaar niet alle rente in aftrek kan 
worden gebracht, kan deze rente naar een volgend jaar 
worden voortgewenteld. Het saldo aan voort te wentelen 
rente wordt door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare 
beschikking vastgesteld. 

De maatregel geldt ook voor beschikkingen die al zijn 
afgegeven als de maatregel in werking treedt.

Substance-eisen
Voor bepaalde antimisbruikbepalingen in de 
vennootschapsbelasting (bij de buitenlandse belastingplicht) 
en dividendbelasting (bij de toepassing van de inhoudings-
vrijstelling) geldt dat als wordt voldaan aan specifieke 
substance-eisen, de desbetreffende antimisbruikbepaling 
niet van toepassing is. 

Per 1 januari 2019 werd al een Controlled foreign companies-
bepaling ingevoerd in de Nederlandse fiscale wetgeving. Indien 
sprake is van een Controlled foreign company (CFC), worden in 
bepaalde passieve inkomenscategorieën (zoals rente, royalty’s 
en dividend) van de CFC direct in de Nederlandse 
belastinggrondslag opgenomen. Voor CFC’s die een wezenlijke 
economische activiteit uitoefenen, hoeft echter geen inkomen 
in de Nederlandse belastinggrondslag in aanmerking te 
worden genomen. Voor de invulling van het begrip ‘wezenlijke 
economische activiteit’ wordt aangesloten bij de substance-
eisen zoals deze sinds 1 januari 2018 gelden voor de beoordeling 
in de dividendbelasting of er sprake is van geldige zakelijke 
redenen die de economische realiteit weerspiegelen. 

Op 26 februari 2019 heeft het Hof van Justitie EU enkele 
arresten gewezen over de invulling van het misbruikbegrip. 
Het kabinet heeft ervoor gekozen om één lijn te trekken met 
betrekking tot de substance-eisen. Daarom wordt voorgesteld 
om de inspecteur de mogelijkheid te geven om aannemelijk 
te maken dat slechts aan de substance-eisen wordt voldaan 
met als hoofddoel of één van de hoofddoelen om in 
aanmerking te komen voor de uitzondering. Anderzijds krijgt 
belastingplichtige de mogelijkheid om aannemelijk te maken 
dat sprake is van een ‘wezenlijke economische activiteit’ 
indien niet wordt voldaan aan de substance-eisen.

BRONBELASTING�OP�RENTE�EN�ROYALTY’S

Met ingang van 1 januari 2021 worden Nederlandse rente- en 
royaltybetalingen onder omstandigheden onderworpen aan 
een Nederlandse bruto-bronbelasting. Het tarief zal daarbij 
corresponderen met het geldende tarief in de 
vennootschapsbelasting (in 2021 is dit vermoedelijk 21,7%).

Er moet, kort gezegd, sprake zijn van een betaling aan een 
gelieerd lichaam dat is gevestigd in een land dat is geplaatst 
op de Nederlandse of Europese lijst voor niet-coöperatieve 
rechtsgebieden. De mate van ‘substance’ op het niveau van de 
ontvanger of betaler is daarbij verder niet van belang. Ook is 
het niet relevant of de betaling al dan niet aftrekbaar is op het 
niveau van de betaler.

Om omzeiling van de bronheffing te voorkomen, komen er 
flankerende maatregelen die onder meer zien op het gebruik 
van buitenlandse hybride entiteiten en het gebruik van 
tussenschakels die zijn gevestigd in een land dat niet op 
genoemde lijst voorkomt. Van belang is dat in dat laatste 
geval er geen ‘safe harbor’ wordt geboden wanneer de 
ontvanger over relevante ‘substance’ beschikt. 
De aanwezigheid van ‘relevante substance’ speelt wel 
een rol bij de bewijslastverdeling. 
Parallel aan de nieuwe bronheffing zullen de substance-eisen 
voor Nederlandse dienstverleningslichamen worden 
aangescherpt.
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VERHUURDERHEFFING

Om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren en het 
woningtekort in te lopen worden twee maatregelen 
geïntroduceerd.

Allereerst komt er een vrijstelling van de verhuurderheffing 
voor tijdelijke huurwoningen die worden gerealiseerd in de 
periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024. Deze 
vrijstelling geldt voor een periode van vijftien jaar nadat de 
tijdelijke woonruimte is gerealiseerd. In verband met deze 
vrijstelling wordt het tarief van de verhuurderheffing met 
ingang van 1 januari 2024 verhoogd met 0,001 %-punt. Het is 
de bedoeling dat het huidige jaarlijkse aantal van 3.000 
tijdelijke woningen door deze maatregel substantieel stijgt.

Daarnaast komt er een nieuwe heffingsvermindering van € 
25.000 voor de bouw van goedkope huurwoningen. Deze 
heffingsvermindering kan alleen worden aangevraagd voor 
huurwoningen in bepaalde gemeenten in schaarstegebieden. 
Het gaat om woningen:
• met een huurprijs onder de laagste aftoppingsgrens in 
 de huurtoeslag (in 2019: € 607,46); 
• waarvan de bouw wordt gestart op of na 1 januari 2020; 
• met een minimale investering van € 62.500.

OVERDRACHTSBELASTING

Voorgesteld wordt het tarief voor verkrijging van niet-
woningen per 1 januari 2021 met één procentpunt te 
verhogen naar 7%. De reden achter deze verhoging is gelegen 
in budgettaire overwegingen, namelijk de bekostiging van 
klimaatmaatregelen door het bedrijfsleven. Om die reden 
blijft het tarief voor woningen (2%) ongewijzigd. De eerdere 
geluiden over een tariefdifferentiatie voor woningen 
aangeschaft door starters en beleggers zijn niet in het 
Belastingplan teruggekomen.

OMZETBELASTING

Verlaagd�btw-tarief�voor�elektronische�uitgaven
Het verlaagde btw-tarief wordt met ingang van 1 januari 2020 
toegepast op de levering of het uitlenen van publicaties langs 
elektronische weg (elektronische uitgaven). Het voorstel leidt 
ertoe dat het voor de btw-behandeling niet meer uitmaakt of 
bijvoorbeeld een boek op papier of op een cd wordt geleverd 
(fysieke drager) of dat de gedigitaliseerde inhoud van een boek 
langs elektronische weg wordt aangeboden. De ongelijke 
behandeling wordt dus opgeheven. Daarnaast wordt 
gebruikgemaakt van de mogelijkheid om het verlaagde 
btw-tarief met ingang van 1 januari 2020 ook toe te passen op 
het verlenen van toegang tot nieuwswebsites zoals die van 
dagbladen, weekbladen en tijdschriften.

Kleineondernemersregeling
Tot en met 31 december 2019 is de huidige 
kleineondernemersregeling in de btw van toepassing. Op 
basis van deze regeling geldt onder bepaalde voorwaarden 
een administratieve vereenvoudiging (als het totale te 
betalen btw-bedrag onder de grens van € 1.345 blijft) en een 
‘vrijstelling’ van het voldoen aan de btw-regels (als het totale 
te betalen btw-bedrag minder dan € 1.883 per jaar bedraagt).

Vanaf 1 januari 2020 wordt deze regeling vervangen. Vanaf die 
datum kunnen ondernemers wiens jaaromzet minder dan € 
20.000 bedraagt, onder voorwaarden worden ‘vrijgesteld’ van 
hun btw-plicht. Zodra deze grens wordt overschreden, vervalt 
deze vrijstelling voor een minimum-periode van drie jaar. In 
tegenstelling tot de huidige regels gelden de nieuwe regels 
voor alle ondernemers, dus ook voor rechtspersonen, zoals 
stichtingen, verenigingen en BV’s.

Meedoen heeft voor- en nadelen. Meedoen betekent minder 
administratieve verplichtingen voor ondernemers, maar zij 
kunnen bijvoorbeeld geen btw meer aftrekken of terugvragen. 
Of het interessant is om mee te doen aan de nieuwe 
kleineondernemersregeling hangt daarom af van de specifieke 
situatie. Voor deelname aan de kleine-ondernemersregeling 
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moeten ondernemers zich, met een aanmeldformulier, 
aanmelden bij de Belastingdienst. Deelname geldt in beginsel 
voor een minimumperiode van drie jaar.
 
Quick�fixes�in�de�intra-communautaire�btw-heffing
Een viertal wijzigingen van de EU-regels voor de heffing van 
btw ten aanzien van het intracommunautaire 
goederenverkeer wordt omgezet naar nationale wetgeving. 
Dit gebeurt in de aanloop naar een aantal veel ingrijpendere 
wijzigingsvoorstellen, om ‘alvast’ het huidige systeem te 
vereenvoudigen en te verbeteren. 

Het gaat om de implementatie van de vier zogenaamde ‘quick 
fixes’. Vanaf 1 januari 2020 zullen deze nieuwe regels voor alle 
EU-lidstaten gelden. De ‘quick fixes’ zien met name op het 
toepassen van het 0%-tarief op intra-communautaire 
transacties, en call-off leveringen.

OVERIGE�MAATREGELEN

Aanpassing�inkeerregeling
Een belastingplichtige kan uiterlijk twee jaar nadat hij 
opzettelijk een onjuiste aangifte heeft gedaan of aangifte had 
moeten doen, alsnog een juiste aangifte doen. Als hij dit doet 
vóórdat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de 
inspecteur met de onjuistheid bekend is of bekend zal worden 
is sprake van vrijwillige inkeer. In dat geval wordt geen 
vergrijpboete opgelegd. Na de tweejaarsperiode wordt bij 
vrijwillige inkeer een verlaagde vergrijpboete opgelegd. 

De inkeerregeling geldt niet voor inkomen uit sparen en 
beleggen (box 3) dat in het buitenland is opgekomen. 
Hiermee heeft de wetgever een signaal afgegeven aan 
zwartspaarders dat het niet aangeven van buitenlandse 
vermogens niet onbestraft kan blijven. 

Het kabinet stelt nu voor om de inkeerregeling als volgt aan 
te scherpen: 
1. Inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) wordt eveneens 
 uitgesloten van de inkeerregeling.
2. Het onderscheid tussen inkomen dat is opgekomen in het 
 binnenland en buitenland vervalt. Dit betekent dat de 
 uitsluiting van de inkeerregeling voor inkomen uit sparen 
 en beleggen (box 3) wordt uitgebreid met inkomen uit 
 sparen en beleggen dat in het binnenland is opgekomen. 

Openbaar�maken�vergrijpboeten�opgelegd�aan�medeplegers�
die�beroeps-�of�bedrijfsmatig�bijstand�verleenden
Voorgesteld wordt om bepaalde onherroepelijk geworden 
vergrijpboeten die aan beroepsbeoefenaars op grond van 
medeplegen zijn opgelegd, openbaar te maken. Het doel van 
de maatregel is om het publiek voor te lichten over 
beroepsbeoefenaars die door middel van medeplegen 
belastingontduiking of toeslagfraude faciliteren. Over het 
algemeen zal het gaan om belastingadviseurs, maar er 
kunnen ook andere dienstverleners onder worden begrepen, 
zoals notarissen, accountants en advocaten. Ten aanzien van 
deze beroepsbeoefenaars acht het kabinet openbaarmaking 
gerechtvaardigd. Tot op heden wordt jaarlijks een handvol 
medeplegerboetes opgelegd. 

Cervus�Belastingadvies�BV�
Wipstrikkerallee 95 
8023 DW Zwolle

Oudezijds Voorburgwal 217-D 
1012 EX Amsterdam

Telefoon: 038 – 45 30 371 
Email: info@cervusbelastingadvies.nl 
www.cervusbelastingadvies.nl

Disclaimer:

De in dit memorandum opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. 

Hoewel bij de totstandkoming van dit memorandum de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de daarin opgenomen informatie op de datum 

van ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven. Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele advisering na 

een grondig onderzoek van de specifiek van toepassing zijnde situatie.


