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de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

—

1juli 2019 visie NOB
-

NOB is groot voorstander van een brede dialoog over belastingen en is daarbij altijd op zoek
naar diepgang en nuance. De NOB wil constructief bi jdragen aan geïnformeerde besluitvorming
en brengt opties in kaart met voor- en nadelen. De keuze is aan de politiek. Belastingwetgeving
vormt het hart van de democratie. Voer het gesprek op het juiste niveau met de juiste mensen.
Deskundigheid en praktijkervaring zijn onontbeerlijk in dit proces.
De visie van de NOB:
1. Bereik eerst consensus over wat voor economie en samenleving je bent en wilt zijn. De
fiscale regelgeving moet daaraan ondersteunend zijn. Voorschot: we zijn een klein land
met een open economie en een groot buitenland, waar we zowel qua economie als qua
werkgelegenheid zeer afhankelijk van zijn. Dat geldt ook voor het MKB. Nederland is
sociaal, groen, innovatief en internationaal. Nederland is dé Gateway to Europe. Daar
moet iedereen van profiteren, via een juiste belastingmix. Laat al die elementen
terugkomen in een nieuw belastingstelsel.
2. Belastingheffing moet eerlijk zijn. Geen heffing over niet gerealiseerde inkomsten of
winsten, noch in box 3, noch bij de DGA, noch bij bedrijven.
3. Belastingheffing moet participatie aan de maatschappij van een ieder bevorderen en moet
transparant zijn en begrijpelijk. Een ieder moet eenvoudig kunnen bepalen wat de
gevolgen zijn van, bijvoorbeeld, meer of minder werken.
4. Nieuwe wetgeving en overgangsrecht met materieel en formeel terugwerkende kracht is
uit den boze. De overheid moet een betrouwbare partner zijn voor burger en bedrijf.
5. Belastingbetalers zijn gebaat bij rust en regelmaat. Presenteer met Prinsjesdag vaker een
beleidsarm belastingplan.
6. Goede wetgeving doorstaat de toets van de rechter. Met reactieve, haastige en
onvoldoende doordachte wetgeving lukt dat niet.
7. Factfinding en impact assessments zijn key. Zonder input vanuit de praktijk kan geen
goede wetgeving worden vormgegeven. Betrek het element van praktische
uitvoerbaarheid in een zo vroeg mogelijk stadium bij de beleidsvorming, anders zal elke
wetswijziging draagvlak ontberen, Kijk naar hoe andere landen problemen hebben
opgelost. De NOB draagt daar, als brede proactieve denktank en met de fiscale kennis,
praktijkervaring en het internationale netwerk van haar leden, graag aan bij.
8. Alle fiscale wetten hangen met elkaar samen. Vereenvoudiging kan alleen worden bereikt
door na te denken over een algehele stelselherziening.
9. Werk de gedachten over een rechtsvormneutrale belastingheffing verder uit. Snoei
radicaal in het woud inkomensaffiankelijke regelingen (heffingen en toeslagen), in de
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verschillen qua grondslag en terminologie tussen de diverse belastingmiddelen en in
alsmaar uitdijende en complexer wordende anti-misbruikbepalingen. Het systeem is
inconsistent en onbegrijpelijk geworden.
10. Technologische beperkingen en het personeelstekort bij de Belastingdienst zouden in de
huidige tijd nooit een argument mogen zijn om wijzigingen, laat staan vereenvoudiging
door te voeren.
11. Investeer daarom nu extra in IT infrastructuur voor uitvoering en communicatie met
belastingbetalers en hun adviseurs, zodat het toekomstige herzieningsvoorstellen niet in
de weg staat. Gebruik daarbij de technologie die al in de markt beschikbaar is en ga als
overheid niet het wiel zelf uitvinden. Dat kost onnodig veel tijd. Daardoor komt
personeel beschikbaar voor de lastigere onderwerpen.
12. Begin in de belastingherziening bij onderwerpen die nu al wel uitvoerbaar zijn.
13. Wetgeving komt niet alleen meer uit Den Haag, maar in toenemende mate uit Brussel.
Die besluitvorming vindt plaats achter gesloten deuren. Dat is niet transparant en
daarmee ondemocratisch. Bij de implementatie van afspraken die in Brussel worden
gemaakt lijkt vervolgens weinig ruimte voor maatwerk. Dit ondermijnt het draagvlak
voor de belastingheffing. De NOB roept het kabinet op om hiervoor in Brussel aandacht
te vragen.
14. In internationale context moet het Nederlandse fiscaal beleid ondersteunend zijn aan de
BEPS gedachte dat de winst moet uitkomen en worden belast op de plek waar de mensen
zitten die de waarde toevoegen en risico’s beheersen. Die mensen willen we het liefst in
Nederland hebben, dat schept direct en indirect banen en verhoogt de welvaart. Daar
moet op worden gestuurd. Heb daarbij voldoende oog voor de overall bijdrage aan de
schatkist en de Nederlandse economie.
Tot slot: laat deze bijeenkomst geen afvinkljstje zijn, maar startschot om serieuze input in
het vervolgtraject serieus mee te wegen.
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