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Betreft: Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde
van Belastingadviseurs op de Nota naar aanleiding van het verslag en de
Tweede nota van wijziging inzake het Belastingplan 2015

Geachte leden van de Commissie,

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft met belangstelling
kennisgenomen van de Nota naar aanleiding van het verslag (“Nota nav Verslag”) en dc Tweede
nota van wijziging inzake het Belastingplan 2015. De Nota nav Verslag geeft de Orde aanleiding
tot het plaatsen van een aantal opmerkingen, waarbij de volgorde van de te behandelen
onderwerpen gelijk is aan de volgorde in de Nota nav Verslag. Tot slot maakt de Orde nog een
korte opmerking over de Tweede nota van wijziging.

1. Eenmalig verruimde schenkingsvrijstelling ten behoeve van eigen woning

De Orde betreurt het dat de staatssecretaris van Financiën (hierna: staatssecretaris) niet bereid is
de schenkingsvrijstelling nog enige tijd in 2015 te laten gelden, teneinde de boeterente die
banken bij vervroegde aflossing doorgaans in rekening brengen, te matigen. Feitelijk onjuist is de
opmerking in de Nota nav Verslag dat banken gehoor hebben gegeven aan de oproep van het
kabinet om terughoudend te zijn met het in rekening brengen van boeterente bij aflossing onder
gebruikmaking van de tijdelijk verhoogde vrijstelling van schenkbelasting. Daartoe zijn banken
namelijk alleen bereid als de woning financieel ‘onder water staat’ (wat vooral hun eigen belang
dient). In andere gevallen berekenen de banken volgens de standaardregels de boeterenle. De
Orde pleit er nogmaals voor de schenkingsvrijstelling ook een, eventueel korte, periode in 2015
te laten gelden, zodat de aflossing van de hypotheekschuld kan worden gespreid over twee
kalenderjaren. Het kan toch niet zo zijn dat het kabinet bereid is een vrijstelling van
schenkbelasting te verlenen waar de banken vervolgens van profiteren.
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De Orde waardeert positief dat de staatssecretaris bereid is dc gevolgen van de recente arresten
van de 1 loge Raad over het begrip eigen woning’ te mitigeren en daarbij de bestaande praktijk
zoveel mogelijk te bestendigen. Deze arresten hebben namelijk ook consequenties voor de
eenmalig verruimde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning. In de Nota nav
Verslag komt de Orde echter twee passages tegen die op het eerste gezicht in tegenspraak met
elkaar zijn. Dit betreft de volgende passages: ‘Kort gezegd is het voornemen de huidige
toepassing, waarbij reeds op het moment van tekenen van de koop/aannemingsovereenkomst
sprake is van een “woning in aanbouw”, in de praktijk voort te zetten.’ Even verderop staat: ‘liet
alleeii ondertekenen van een koop/aannerningsovereenkomst in 2014 voor een
nieuwbouwwoning (...) is dus onvoldoende voor toepassing vaii de tijdelijk verruimde
schenkbelastingvrijstelling in 2014.’ De Orde vraagt de staatssecretaris beide passages te
verduidelijken.

De Orde begrijpt uit de Nota nav Verslag dat de staatssecretaris vaii oordeel is dat de tijdelijke
schenkingsvrijstelling niet van toepassing is op een schenking teii behoeve van verbetering of
onderhoud van de eigen woning als in 2014 nog geen eigen woning is verworven. De Orde kan
deze stringente opvatting niet in de tekst van art. 33a SW jo. art. 5 onderdeel a sub 2 Uitv.besl.
schenk- en erfbelasting lezen en vraagt de staatssecretaris zijn standpunt nader wetstechnisch te
onderbouwen.

De Orde vraagt expliciet bevestiging of haar conclusie met betrekking tot de Nota nav Verslag
juist is, dat de regeling van restschulden effectief tot een langere periode van aftrek van
eigdnwoningrente kan leiden dan 30 jaar. De Orde acht het antwoord op de door haar terzake
gestelde vraag in onderdeel 10 van de Nota nav Verslag onduidelijk.

2. Gebruikelijkloonregeling

De Orde betwijlèlt of de nieuwe regeling zal leiden tot een gelijk niveau van uitvoeringskosten
(blz. 22). Juist omdat afspraken boveii liet normbedrag zullen worden opgezegd, zal er teii
minste in het jaar 2015 een piek in de werkdruk ontstaan omdat de behoefte aan nieuwe
afspraken zich het meest doet gevoelen in het jaar 2015. Dc uitvoerbaarheid van de nieuwe
regeling mag naar de mening van de Orde niet gebagatelliseerd worden. Voorts verzoekt de Orde
meer precies aaii te geven:

a. 1-loe wettelijk zal worden vastgelegd dat de bestaande afspraken collectief worden/zijn
opgezegd per 1 januari 2015, zeker aangezien dc reeds bestaande overeenkomsten over
het gebruikelijk loon zodanig geformuleerd kunnen zijn dat dc thans voorgestelde
wetswijziging niet tot een wijziging in het afgesprokene noopt en bijgevolg de oude
afspraak onverminderd van kracht blijft, en

b. Waarom de in de Nota nav Verslag voorgestelde werkwijze (lees: het al dan niet mogen
voortzetten van een bestaande gebruikelijkloonafspraak via de factor 75/70, qua looptijd
van die werkwijze afhankelijk wordt gesteld van liet feit of”de inspecteur” wel of niet op
enig moment contact opneemt (blz. 24) met de desbetreffende inhoudingsplichtige) niet
in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Met name het
gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekeur kunnen in het gedrang komen bij de
thans voorgestelde werkwijze.
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Op grond van de tweede nota van wijziging is de overgangsregeling komen te vervallen.
Desalniettemin blijkt uit de toelichting op deze wijziging en de ota nav Verslag dat
i nhoudingspl ichtigen waarvan de afspraken over de toepassing van de gebruikelijkloonregel ing
als gevolg van de wijzigingen in het Belastingplan 2015 worden opgezegd, gebruik mogen
(blijven) maken van de in de Nota nav Verslag beschreven 75/70-fictie. Uit de schriftelijke
antwoorden van 30 oktoberjl. blijkt dat dan bepalend is het loon in 2014 in plaats van, zoals was
voorgesteld in de overgangsregeling, het loon in 2013. De Orde beveelt dringend aan om deze
toezegging vast te leggen in een beleidsbesluit, zodat voor een ieder duidelijk is hoe voor het jaar
2015 moet worden omgegaan met de 75/70-fictie. Vergelijk hetgeen destijds bij de introductie
van de terbeschikkingstellingsregeling in de Wet IB 2001 per 1januari 2001 is geschied, waarna
bij beleidsbesluit is toegestaan als startwaarde op de openingsbalans uit te gaan van de WOZ
waarde van de desbetreffende onroerende zaak plus 20%.

Vervolgens moeten twee situaties worden onderscheiden.

1. Heeft de belastingplichtige een gebruikelijkloonafspraak met de belastinginspecteur, die
resulteert in een hoger gebruikelijk loon dan € 44.000, dan is die afspraak met ingang van 2015
opgezegd. Voor het jaar 2015 kan echter op grond van de toezegging in de Nota nav Verslag het
loon in 2015 worden gesteld op 75/70e van het loon dat in de gebruikelijkloonafspraak is
afgesproken, wat veelal ook het loon in 2014 zal zijn. Dit geldt tenzij de belastinginspecteur
contact opneemt met de belastingplichtige of diens gemachtigde om een andere
gebruikelijkloonafspraak te maken. De Orde verzoekt de staatssecretaris het voorgaande te
bevestigen.

2. Heeft de belastingplichtige geen gebruikelijkloonafspraak met de belastinginspecteur, dan is
de Orde niet duidelijk of ook dan in 2015 het loon kan worden gesteld op 75/70e van het loon in
2014. De schriftelijke antwoorden van 30 oktoberjl. vermelden dit niet expliciet. Als dit zo is,
verzoekt de Orde de staatssecretaris aan te geven waarom ook deze belastingplichtigen, zonder
gebruikelijkloonafspraak, in 2015 niet zonder meer 75/70e van het loon in 2014 in aanmerking
mogen nemen. De Orde doet de aanbeveling dit ook voor deze belastingplichtigen toe te staan. In
dit laatste geval vraagt de Orde de staatssecretaris tevens te bevestigen dat eenmalige en/of
bijzondere beloningen buiten de grondslag van deze 75/70-factor mogen blijven. Gedacht kan
bijvoorbeeld worden aan op grond van de overgangsregeling (80%-regelingen) vrijgevallen
loonstamrechten in 20 14. Voorts vraagt de Orde de staatssecretaris te bevestigen dat voor deze
75/70-factor loon uit vroegere dienstbetrekking buiten de grondslag blijft.

De passage inzake de afroommethode (blz 28) roept bij de Orde vragen op, in het bijzonder de
volzin: “De afroommethode 5, liet zoals de methode waarbij gekeken wordt naar het loon van de
meest vergelijkbare dienstbetrekking. een middel om het gebruikelijk loon te benaderen’. Naar
de mening van de Orde is dit niet juist. In de thans voorgestelde wettekst wordt gekozen voor een
nieuw criterium, te weten “meest vergelijkbare dienstbetrekking”. Zoals elders in de \ota nav
Verslag duidelijk is aangegeven (blz. 21), is er altijd een meest vergelijkbare dienstbetrekking te
vinden volgens de staatssecretaris. Zo wordt dus in alle gevallen reeds geheel langs de lijn van
het nieuwe criterium tot een eindresultaat gekomen. Dat zo zijnde, vermag de Orde niet in te zien
of’ en zo ja, welke functie de af’roommethode dan nog kan vervullen bij de bepaling van het
gebruikelijk loon. Naar de mening van de Orde kan de afroommethode geen rol meer vervullen,
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omdat via het criterium van de meest vergelijkbare dienstbetrekking altijd tot een eindresultaat
wordt gekomen, terwijl dat onder het huidige systeem met de soortgelijke dienstbetrekking
kennelijk niet altijd lukte en het door de Hoge Raad in een bepaalde soort casusposities
toegelaten concept van de afroommethode, soms dus ook als “een” mogelijkheid werd gezien om
toch tot een eindresultaat te komen. De Orde verzoekt de staatssecretaris om een reactie op het
voorgaande.

3. Werkkostenregeling

In de Nota nav Verslag is op blz. 61 aangegeven dat circa 20% van de werkgevers reeds zou zijn
overgestapt op de werkkostenregeling (WKR), terwijl op blz. 59 wordt gesproken over “ruim
100.000” werkgevers. De Orde merkt op dat de uitvoerbaarheid van de WKR, alsmede de
onduidelijkheden over de uiteindelijke vormgeving/concretisering van de WKR, en de met een
overstap gemoeide stijging van de administratieve lasten, een meer voor de hand liggende
verklaring lijken te zijn voor de huiver respectievelijk terughoudendheid van de werkgevers die
nog moeten overstappen, dan de op blz. 59 genoemde stelling dat deze werkgevers “zich er
eenvoudigweg nog niet in verdiept” zouden hebben. Kennelijk is voor het overgrote deel van
werkgevend Nederland het WKR-regirne onvoldoende attractief om een eerdere overstap te
rechtvaardigen. Dat geeft te denken over het nieuwe systeem, lees: het overgrote deel van de
werkgevers ziet daar dus niet de voordelen van in die de wetgever wél aan het nieuwe WKR
regime toedicht. Te vrezen valt dat dit zowel voor de Belastingdienst als voor de werkgevers die
nog moeten overstappen, tot een grote toename van de administratieve lasten zal leiden. Ook in
deze sfeer is naar de mening van de Orde, evenals ten aanzien van de gebruikelijkloonregeling,
het risico aanwezig dat de uitvoeringslasten te laag worden ingeschat. De Orde verzoekt de
staatssecretaris om een reactie op het voorgaande.

Thuiswerkplek

Inzake de thuiswerkplek verzoekt de Orde de staatssecretaris te bevestigen dat, indien op deze
werkplek de Arbeidsomstandighedenwet niet van toepassing is -een situatie die in de praktijk
voorkomt- de werkgever via het noodzakelijkheidscriterium toch de mogelijkheid heeft om
onbelast de in redelijkheid noodzakelijk geachte ICT-middelen te vergoeden/verstrekken/ter
beschikking te stellen aan de werknemer, zodat deze zijn/haar dienstbetrekking op behoorlijke
wijze kan vervullen.

Concernregeling

Het valt de Orde op dat bij de vormgeving van de nieuwe concernregeling in de WKR vooral de
administratieve processen bij de Belastingdienst (o.a. de loonaangifteset) een rol hebben
gespeeld. Om die reden is blijkbaar de afzonderlijke beschikking van de inspecteur afgevallen.
Hierbij is naar de mening van de Orde echter het zeer belangrijke en vergaande aspect van de
hooldelijke aansprakelijkheid van alle lot het concern behorende inhoudingsplichtigen uit hel
oog verloren en ondergeschikt gemaakt aan het belang van de Belastingdienst. Met name om
deze reden beveelt de Orde met klem aan een beschikkingenregeling te treffen. Er mag in de
praktijk geen twijfel over bestaan of sprake is van een concern en welke inhoudingsplichtigen tot
dit concern behoren. In het kader van overnames is het voor de overnemer belangrijk om vast te
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stellen of hij nog met een naijlende aansprakelijkheid uit hoofde van de WKR kan worden
geconfronteerd. Daarbij komt dat het begrip ‘belang’ allesbehalve duidelijk is en aanleiding geeft
tot uiteenlopende interpretaties zoals hetzelfde begrip in art. lOa Wet VpB 1969 en art. 4 Wet
BRV 1970 inmiddels heeft uitgewezen.

Wat het begrip ‘belang’ betreft, wijst de Orde erop dat in de Nota nav Verslag wordt opgemerkt
dat het hierbij gaat om de juridische en economische eigendom. Er staat letterlijk: “Daarmee
wordt aangesloten bij het nominaal gestort kapitaal ( ‘. De Orde vraagt zich af waarom dit
criterium van het nominaal gestort kapitaal, dat op dezelfde wijze geldt voor de fiscale eenheid in
de vennootschapsbelasting, dan niet in de wet kan worden opgenomen. 1-Jet criterium “nominaal
gestort kapitaal” geeft meer duidelijkheid dan het vage begrip ‘belang’.

Nihilwaarderingen versus gerichte vrijstellingen

In antwoord op de vraag van de CDA-fractie of niet alle nihilwaarderingen kunnen worden
opgenomen als gerichte vrijstelling antwoordt de staatssecretaris dat dit niet mogelijk is, omdat
daarmee materieel het (oude) regime van vergoedingen en verstrekkingen zou herleven. De Orde
vermag niet in te zien waarom dit een argument is. De nieuwe WKR is naar de mening van de
Orde met al haar uitzonderingen toch al ver afgedreven van haar oorspronkelijke bedoeling,
waarbij het Belastingplan 2015 er nog een schepje bovenop doet. Evenmin begrijpt de Orde het
in de Nota nav Verslag genoemde argument dat dit ten koste van de Vrije ruimte zou gaan
aangezien dit budgetneutraal moet geschieden. Een verstrekking die nu op nihil wordt
gewaardeerd, kost toch geen belastinggeld? Waarom is dit dan wel zo als het een gerichte
vrijstelling wordt (en de vrije ruimte (opnieuw) neerwaarts zou moeten worden bijgesteld)? De
Orde verzoekt de staatssecretaris om een reactie op het voorgaande.

4. Oudedagsvoorzieningen

liet is de Orde opgevallen dat een ingewikkeld gebouw wordt opgetuigd voor de nettolijfrente
respectievelijk nettopensioen in box 3 die uiteindelijk niet als oudedagsvoorzicning hoeven te
worden aangewend, namelijk in geval van emigratie. Alsdan kan de belastingplichtige de
nettolijfrente respectievelijk het nettopensioen laten vrijvallen, zonder dat dit tot de
afkoopsanctie leidt (vide het voorgestelde art. 5.17e Wet IB 2001). Van een
oudedagsvoorziening is dan dus feitelijk geen sprake, terwijl de belastingplichtige wel alle jaren
vôôr emigratie gebruik heeft gemaakt van de box 3-vrijstelling, achteraf gezien dus ten onrechte.
Belastingplichtigen die niet emigreren, worden wel geconfronteerd met de afkoopsanctie als zij
de nettolijfrente respectievelijk het nettopensioen afkopen. De Orde constateert derhalve dat
emigranten worden bevoordeeld ten opzichte van niet-emigranten. De Orde ziet niet in waarom
de Nederlandse belastingwet moet aanzetten tot emigratie en verzoekt de staatssecretaris om een
reactie op het voorgaande.

De Orde beveelt nogmaals met klem aan deze ingewikkelde nieuwe regeling in box 3 te laten
vervallen en te vervangen door een eenvoudiger uitvoerbare generieke maatregel, zoals
bijvoorbeeld het voorstel van de Orde om het heftingvrije vermogen in box 3 te verhogen voor
degenen met een box 1-inkomen van meer dan € 100.000. Uiteraard is dan geen sprake van een
oudedagsvoorziening in de strikte zin van het woord, zoals dc staatssecretaris terecht schrijft in
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de Nota nav Verslag. In de oude dag kan niet alleen worden voorzien door middel van een
lijfrente of pensioen. Ook vrij box 3-vermogen wordt in de praktijk ingezet als
oudcdagsvoorziening. Derhalve beveelt de Orde nogmaals met klem aan een alternatieve
regeling te bedenken voor de (te) ingewikkelde nettolijfrente- en -pensioenregeling, zulks in het
belang van eenvoudige en uitvoerbare belastingwetgeving.

De Orde merkt voorts op dat het voorbeeld op blz. 96 in de Nota nav Verslag betreffende het vrij
laten vallen van het nettopensioen bij emigratie om aldus mogelijke dubbele belastingheffing te
voorkomen, fiscaal misschien correct is maar strijdig is met de bepalingen ingevolge de
Pensioenwet (PW). De PW verbiedt immers afkoop, tenzij sprake is van zogenoemde kleine
pensioenen of fiscaal bovenmatige pensioenrechten. De Orde verzoekt de staatssecretaris aan te
geven of de PW in het voorbeeld op blz. 96 inderdaad prohibitief is en indien dat het geval is, of
het dan ontstane onderscheid op dit punt met de nettolijfrente gehandhaafd wordt of alsnog wordt
weggenomen door een aanpassing van de PW.

Verder vraagt de Orde hoeveel verzekeraars respectievelijk pensioenfondsen een dergelijke
nettolijfrente respectievelijk nettopensioenproduct hebben ontwikkeld. Ook vraagt de Orde of de
kosten van een dergelijk product wel opwegen tegen het rendement. De Orde verzoekt de
staatssecretaris om een reactie.

Het conceptartikel l7bis Vitv.besl. IR 2001 bevat de staffel inzake de begrenzing van de premie
voor een nettolijfrente. Deze staffel is gebaseerd op een rekenrente van 4% en is afgeleid van
V&A 14-009 d.d. 22 oktober 2014 (www.belastingdienstpensioensite.nl). De Orde merkt op dat
er voor nettopensioen ook een staffel is, doch die is gebaseerd op een rekenrente van 3%. Op
basis van de 3%-rekenrente-stafFel kan een beduidend hogere premie worden ingelegd via
nettopensioen dan via nettolijfrente. De Orde verzoekt de staatssecretaris dit onderscheid te
motiveren, met name omdat het verschil aanzienlijk is. Een werknemer die 35 jaar oud is, kan
een premie van 4,7% inleggen via de nettolijfrenteregeling terwijl dat bij een nettopensioen 6,9%
is.

5. Nieuwe regeling van zgn. kwalificerende buitenlandse belastingplichtige (BP2014)

Bij het Belastingplan 2014 is een nieuwe regeling voor zogenoemde kwalificerendc buitenlandse
belastingplichtigen getroffen in art. 7.8 Wet IB 2001 ter vervanging van de huidige
keuzeregeling van art. 2.5 Wet IB 2001. Deze nieuwe regeling treedt op 1 januari 2015 in
werking. Lid 8 van deze bepaling biedt de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur
(amvb) versoepelingen op o.a. het 90%-criterium aan te brengen, indien het EU-recht daartoe
dwingt. De Orde vraagt dc staatssecretaris of hij aanleiding ziet op grond van recente EL
rechtelijke jurisprudentie, onder meer het arrest-Welte, om een dergelijke amvb af te kondigen,
en zo ja, om deze amvb spoedig bekend te maken, zodat die nog dccl kan uitmaken van de
beraadsiaging in het parlement.

Voorts verzoekt de Orde de staatssecretaris kenbaar te maken welke effecten de lopende
procedure voor de Hoge Raad waarin A-(i Niessen op 17 juli 2014, nr. 13/03468. V-N
2014/53.10 conclusie heeft genomen, heeft op dc nieuwe regeling voor kwalificerende
buitenlandse belastingplichtigen. Met de Redactie V-N in haar aantekening is de Orde van
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mening dat naar aanleiding van deze zaak de nieuwe regeling van de kwalificerende buitenlandse
belastingplichtige mogelijk moet worden aangepast, eventueel hij arnvb, en beveelt aan deze
aanpassing thans reeds te treffen en niet te wachten op dc uitkomst van onderhavige zaak. liet
verdient immers geen aanbeveling een geheel nieuwe regeling reeds kort na haar
inwerkingtreding alweer te moeten wijzigen, hetgeen leidt tot de nodige onzekerheid voor de
praktijk.

6. Tweede nota van wijziging

In deze nota van wijziging wordt onder meer een wijziging voor het jaar 20 1 6 voor de
autobelastingen voorgesteld. Nu bedoelde wijziging nog op generlei wijze deel uitmaakte van het
oorspronkelijke wetsvoorstel Belastingplan 2015, stelt de Orde vast dat de Raad van State zich
hierover niet heeft kunnen uitlaten. De Orde meent dat bedoelde wijziging ook had kunnen
worden geregeld in een — op korte termijn in te dienen — afzonderlijk wetsvoorstel, waarbij het
wetgevingsproces op reguliere wijze had kunnen verlopen. De Orde mist een voldoende
rechtvaardiging voor de gehanteerde werkwijze casu quo verstoring van het wetgevingsproces en
verzoekt de Staatssecretaris deze rechtvaardiging alsnog te geven. De Orde geeft de
staatssecretaris in overweging de bedoelde wijziging alsnog in een afzonderlijk wetsvoorstel te
regelen.

Een afschrift van deze brief is heden verzonden aan de Staatssecretaris van Financiën.

Uiteraard is de Orde graag bereid het bovenstaande nader toe te lichten.

Hoogachtend,

de Nederlandse Orde elastingadj1urs,
- —-

,

mr. drs. Strik
voorzitter Commissie Wetsvoorstellen
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