II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
Artikel I

Artikel I, onderdeel A (artikel 2.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

De wijziging van artikel 2.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) betreft een
technische wijziging die samenhangt met de wijziging van artikel 5.3 van de Wet IB 2001 (artikel I,
onderdeel K).

Artikel I, onderdeel B (artikel 2.17 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

In artikel 2.17 van de Wet IB 2001 is de toerekening van gemeenschappelijke inkomens- en
vermogensbestanddelen (inclusief persoonsgebonden aftrekposten) tussen partners opgenomen.
Zoals in het algemeen deel van deze memorie is aangegeven, wordt voorgesteld de mogelijkheid
van toerekening per vermogensbestanddeel binnen box 3 om te zetten naar een toerekening van
de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen. Wat onder de gezamenlijke grondslag sparen en
beleggen wordt verstaan is opgenomen in het te wijzigen artikel 5.2, tweede lid, van de Wet IB
2001. De wijzigingen in artikel 2.17 van de Wet IB 2001 bewerkstelligen de hiervoor genoemde
omzetting. Bij de formulering van de wijzigingen is uitgegaan van de tekst van artikel 2.17 van de
Wet IB 2001, zoals deze zal luiden na inwerkingtreding van de wijzigingen van artikel 2.17 van de
Wet IB 2001 zoals opgenomen in het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010.

Artikel I, onderdeel C (artikel 3.83 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Met deze wijzigingen wordt – zoals toegelicht in het algemene deel van deze memorie - een
delegatiebepaling geïntroduceerd op grond waarvan regels kunnen worden gesteld ter zake van het
achterwege laten van het opleggen van conserverende aanslagen.

Artikel I, onderdeel D (artikel 3.112 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Ingevolge artikel 3.112 van de Wet IB 2001 wordt als voordelen uit eigen woning het zogenoemde
eigenwoningforfait in aanmerking genomen. Bij een woning die het gehele kalenderjaar een eigen
woning is, wordt het eigenwoningforfait vastgesteld over de periode van 1 januari tot en met 31
december van het kalenderjaar. Bij een woning die tijdens het kalenderjaar een eigen woning
wordt of niet langer een eigen woning is, wordt het eigenwoningforfait voor die woning naar
tijdsgelang vastgesteld. Op basis van de huidige regeling is het moment van feitelijke verhuizing
naar of uit deze woning bepalend voor aanvang of einde van de periode waarover het
eigenwoningforfait in aanmerking wordt genomen. De Belastingdienst weet bij het voorinvullen van
de aangifte inkomstenbelasting de verhuisdata niet. Dit is een belemmering voor het voorinvullen
van het eigenwoningforfait. Daarom wordt voorgesteld in het jaar van verhuizing naar of uit een
eigen woning in de zin van artikel 3.111, eerste lid, van de Wet IB 2001 voortaan als
aanvangsdatum onderscheidenlijk einddatum voor het eigenwoningforfait niet uit te gaan van de
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datum van verhuizing, maar van de datum van wijziging van het woonadres in de
basisadministratie persoonsgegevens volgens de Wet gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens. Over die gegevens heeft de Belastingdienst wel de beschikking. Bovendien zal
doorgaans de verhuisdatum in de basisadministratie persoonsgegevens overeenkomen met de
feitelijke verhuisdatum. Een belastingplichtige is immers verplicht zijn adreswijziging binnen vijf
dagen na de verhuizing door te geven bij de gemeente en de gemeente dient de wijziging tijdig en
juist te verwerken. Wijziging van woonadres betreft alle gevallen van verhuizing binnen Nederland,
emigratie uit Nederland en immigratie naar Nederland. In bepaalde gevallen kan inschrijving in de
basisadministratie persoonsgegevens op het nieuwe woonadres echter niet mogelijk zijn,
bijvoorbeeld wanneer het een woning in het buitenland betreft of wanneer de gemeente
inschrijving op het desbetreffende adres niet accepteert. Voor die situaties blijft de huidige regeling
gelden van het in aanmerking nemen van de feitelijke verhuisdatum. Datzelfde geldt voor de
toepassing van artikel 3.111, achtste lid, van de Wet IB 2001, waarbij er sprake is van twee
woningen en de belastingplichtige en zijn partner samen dienen te kiezen welke woning als eigen
woning wordt aangemerkt. Slechts van één van beide woningen kan het adres als woonadres van
de belastingplichtige zijn opgenomen in de basisadministratie persoonsgegevens. Koppeling aan de
registratie in de basisadministratie persoonsgegevens is dan niet toereikend.
Aansluiting bij de wijziging van het woonadres in de basisadministratie persoonsgegevens geldt
voorts niet voor woningen die op basis van de overige leden van artikel 3.111 van de Wet IB 2001
mede als eigen woning worden aangemerkt onderscheidenlijk niet langer als eigen woning worden
aangemerkt. Voor artikel 3.111, tweede en derde lid, van de Wet IB 2001 geldt op basis van artikel
3.112, vierde lid, van de Wet IB 2001 een eigenwoningforfait van nihil. Wel kan men renteaftrek
claimen; de periode waarvoor dat mogelijk is, sluit echter niet aan bij de registratie in de
basisadministratie persoonsgegevens. Het moment waarop voor deze woningen wel een
eigenwoningforfait gaat gelden of niet langer van toepassing is, wordt bepaald door artikel 3.111,
eerste lid, van de Wet IB 2001 en daarbij vindt dus koppeling plaats aan de registratie in de
basisadministratie persoonsgegevens. Voor woningen die op basis van artikel 3.111, vierde, vijfde
en zesde lid, van de Wet IB 2001 onder de eigenwoningregeling vallen, blijft de huidige
systematiek van de feitelijke verhuisdatum gelden. Dit zijn specifieke situaties (echtscheiding,
opname in een AWBZ-instelling en uitzending) waarbij de koppeling aan de registratie in de
basisadministratie persoonsgegevens mogelijk in teveel gevallen niet toereikend zal zijn. Wellicht
ten overvloede wordt nog opgemerkt dat de koppeling aan de basisadministratie persoonsgegevens
voor de periode van vaststelling van het eigenwoningforfait geen verandering brengt in de
bestaande beoordeling van de feiten en omstandigheden voor de vaststelling of er sprake is van
een eigen woning in de zin van de Wet IB 2001.

Artikel I, onderdeel E (artikel 3.113 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Op grond van artikel 3.113 van de Wet IB 2001 wordt in de periode dat een eigen woning tijdelijk
wordt verhuurd, in plaats van het eigenwoningforfait in die periode driekwart van de voordelen uit
tijdelijke verhuur (brutohuur verminderd met de kosten van verhuur) in aanmerking genomen als
voordelen uit eigen woning. De Belastingdienst weet bij het voorinvullen niet of er in het
kalenderjaar sprake is geweest van tijdelijke verhuur en zo ja voor welke periode. Dit is een
belemmering voor het voorinvullen van het eigenwoningforfait. Daarom wordt voorgesteld de
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regeling voor tijdelijke verhuur zo vorm te geven dat voorinvullen mogelijk wordt en tegelijkertijd
de belastbaarheid van de eigen woning tijdens de periode van tijdelijke verhuur over het algemeen
niet wijzigt. Dit wordt bereikt door voortaan voor de periode van tijdelijke verhuur ook het
eigenwoningforfait in aanmerking te nemen (het bedrag van art. 3.112 van de Wet IB 2001) en als
compensatie een lager bedrag aan voordelen uit de eigen woning in aanmerking te nemen ter zake
van het ter beschikking stellen. Voorgesteld wordt in plaats van driekwart van de laatstgenoemde
voordelen voortaan 70% van die voordelen in aanmerking te nemen. Het bedrag van art. 3.112
van de Wet IB 2001 plus 70% van de verhuurvoordelen komt bij een verhuurperiode van twee tot
drie maanden gemiddeld overeen met 75% van de verhuurvoordelen.

Artikel I, onderdeel F (artikel 3.119a van de Wet inkomstenbelasting 2001)

In artikel 3.119a van de Wet IB 2001 is de bijleenregeling opgenomen. Zoals in het algemeen deel
van deze memorie is aangegeven wordt een drietal maatregelen voorgesteld. Het betreft het
uitbreiden van de renteaftrek over meegefinancierde kosten ter verkrijging van de hypotheek, het
afschaffen van de goedkoperwonenregeling en in het verlengde daarvan het verkorten van de
verjaringstermijn van de eigenwoningreserve (EWR) van 5 naar 3 jaar.
Met de eerste wijziging van artikel 3.119a van de Wet IB 2001 komt het huidige tweede lid, waarin
de goedkoperwonenregeling is opgenomen, te vervallen. Het tweede lid wordt vervolgens
vervangen door de maatregel waarbij de lening voor meegefinancierde kosten ter verkrijging van
de hypotheek tot de eigenwoningschuld (EWS) wordt gerekend. Onder deze meegefinancierde
kosten worden verstaan: taxatiekosten ter verkrijging van de hypotheek, afsluitprovisie,
notariskosten voor de hypotheekakte en de kadastrale kosten voor inschrijving van de hypotheek.
Deze kosten worden eenmalig gemaakt bij het afsluiten van een geldlening en zijn aftrekbaar. Voor
afsluitprovisies geldt daarbij wel de beperking van artikel 3.120, zevende lid, van de Wet IB 2001,
van maximaal 1,5% van het bedrag van de schulden en een maximum bedrag van € 3 630.
Wanneer deze kosten worden gefinancierd middels een geldlening is de rente over die lening echter
op basis van de huidige wetsystematiek niet aftrekbaar. Door het voorgestelde artikel 3.119a,
tweede lid (nieuw), van de Wet IB 2001 wordt het in samenhang met de formulering van artikel
3.120, eerste lid, van de Wet IB 2001 mogelijk om de rente over een dergelijke lening wel in aftrek
te brengen, mits dat deel van de lening is aan te merken als EWS in de zin van de Wet IB 2001.
Het voorgestelde artikel 3.119a van de Wet IB 2001 bepaalt daartoe dat de EWS zoals vastgesteld
op basis van het eerste lid, wordt verhoogd met het gezamenlijke bedrag van de schulden die zijn
aangegaan ter financiering van de kosten ter verkrijging van die EWS, met inachtneming van het
hiervoor genoemde maximum van de afsluitprovisies. Allereerst wordt dus vastgesteld welk deel
van de lening is aan te merken als EWS. Vervolgens worden de met die EWS samenhangende
financieringskosten vastgesteld. Dit is nu ook al het geval, omdat die eenmalige kosten als zodanig
reeds aftrekbaar zijn. Met de nieuwe maatregel wordt de lening die is aangegaan om dat deel van
de financieringskosten (de met de EWS samenhangende kosten) te financieren bepaald en tot de
EWS gerekend. Een voorbeeld ter verduidelijking.

Voorbeeld:
Stel de aankoop van de woning is € 220 000. De verwervingskosten (zoals
overdrachtsbelasting en kosten makelaar) bedragen € 15 000. De EWR die is ontstaan bij
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verkoop van de vorige woning is € 75 000. Men gaat een lening aan van € 240.000 (deels
ter consumptieve besteding), inclusief de financieringskosten voor die lening van € 6 000.
De maximale EWS bedraagt op basis van artikel 3.119a, eerste lid, van de Wet IB 2001 €
220 000 + € 15 000 = € 235 000 -/- de EWR € 75 000 = € 160 000. De aftrekbare
financieringskosten met betrekking tot deze EWS bedragen 160/240 x € 6 000 = € 3 840.
De EWS wordt verhoogd met het deel van de lening die betrekking heeft op deze € 3 840.
De totale EWS waarover renteaftrek mogelijk is bedraagt dan € 160 000 + € 3 840 =
€ 163 840. Het restant van de kosten (€ 2 160) blijft, zoals nu al het geval is, niet
aftrekbaar en het restant van de lening € 76 160 (€ 240 000 -/- € 163 840) is een box 3
lening.

Als gevolg van de tweede wijziging van artikel 3.119a van de Wet IB 2001 wordt de
verjaringstermijn van de EWR verkort van 5 naar 3 jaar.

Artikel I, onderdeel G (artikel 3.120 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

In artikel 3.120, vierde lid, onderdeel a, van de Wet IB 2001 is een beperking opgenomen van de
aftrekbare rente en kosten. In samenhang met de wijziging van artikel 3.119a van de Wet IB 2001
waarbij het deel van de lening waarmee financieringskosten die samenhangen met de
eigenwoningschuld (EWS) zijn gefinancierd als EWS wordt toegelaten, wordt met de wijziging van
artikel 3.120, vierde lid, onderdeel a, van de Wet IB 2001 bewerkstelligd dat op basis van artikel
3.120, eerste lid, onderdeel a, van die wet ook de rente over dat verhoogde deel van de EWS
aftrekbaar is.

Artikel I, onderdeel H (artikel 3.133 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Deze bepaling regelt op welk tijdstip na de opbouwfase van een lijfrenteaanspraak uiterlijk
lijfrentetermijnen moeten zijn vastgesteld (uiterste datum). Dat is 31 december van het eerste
kalenderjaar volgend op het jaar waarin de opbouwfase is geëindigd; bij overlijden is dat 31
december van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar waarin de opbouwfase is geëindigd.
Indien deze termijn wordt overschreden, wordt geacht sprake te zijn van een afkoop op het tijdstip
van die overschrijding.
Met “contractueel overeengekomen datum” wordt bij polissen waarbij de termijnen moeten ingaan
bij overlijden, gedoeld op de overlijdensdatum. Onder “omzetting in een ander zodanige
aanspraak” wordt vanzelfsprekend uitsluitend verstaan de omzetting in een lijfrenteaanspraak die
voor lijfrentepremieaftrek in aanmerking zou komen.
Een uitzondering geldt indien door bijzondere omstandigheden niet kan worden voldaan aan de
wettelijke termijn. Overschrijding van de uiterste datum kan redelijk zijn als de overschrijding van
de minimumtermijn niet aan de belanghebbende is te wijten. Bijvoorbeeld als de belanghebbende
wel alles heeft gedaan wat in redelijkheid van hem verwacht kan worden om de lijfrente te doen
ingaan binnen de redelijke termijn, maar de tussenpersoon nalatig is geweest. Een ander voorbeeld
is de situatie waarin de belanghebbende door een administratieve fout van de verzekeraar niet of
vertraagd op de hoogte is gesteld van het verstrijken van de expiratiedatum of de contractuele
berekeningsdatum.
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Artikel I, onderdeel I (artikel 3.136 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

De in dit onderdeel opgenomen wijziging is toegelicht bij de wijziging van artikel 3.83 van de Wet
IB 2001 (zie artikel I, onderdeel C)

Artikel I, onderdeel J (artikel 5.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

De voorgestelde wijzigingen van artikel 5.2 van de Wet IB 2001 komen voort uit de gewijzigde
toerekening van box 3-inkomen tussen partners. In artikel 5.2, eerste lid, van de Wet IB 2001
wordt het forfaitaire rendement van 4% op de grondslag sparen en beleggen toegepast van de
individuele belastingplichtige. De grondslag sparen en beleggen is de definitie van hetgeen in het
huidige artikel 5.2 van de Wet IB 2001 reeds is opgenomen. Het betreft het gemiddelde van de
rendementsgrondslag aan het begin van het kalenderjaar (begindatum) en de
rendementsgrondslag aan het einde van het kalenderjaar (einddatum) verminderd met het
heffingvrije vermogen.
Artikel 5.2, tweede lid, van de Wet IB 2001 is van toepassing wanneer de belastingplichtige het
gehele kalenderjaar dezelfde partner heeft of voor de toepassing van artikel 2.17 geacht wordt te
hebben gehad. In die situatie wordt het forfaitaire rendement van 4% op het op grond van artikel
2.17 van de Wet IB 2001 aan de belastingplichtige toegerekende gedeelte van de gezamenlijke
grondslag sparen en beleggen toegepast. De gezamenlijke grondslag sparen en beleggen betreft
het gemiddelde van de gezamenlijke rendementsgrondslag aan het begin van het kalenderjaar
(begindatum) van de belastingplichtige en zijn partner en de gezamenlijke rendementsgrondslag
aan het einde van het kalenderjaar (einddatum) verminderd met het heffingvrije vermogen van de
belastingplichtige en zijn partner. Op basis van het voorgestelde artikel 2.17 van de Wet IB 2001
kunnen partners deze gezamenlijke grondslag sparen en beleggen naar keuze tussen elkaar
verdelen.

Artikel I, onderdeel K (artikel 5.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

In artikel 5.3, derde lid, eerste volzin, onderdeel e, tweede en derde volzin, en vierde lid, van de
Wet IB 2001 is de drempel voor schulden in box 3 opgenomen. Als gevolg van de voorgestelde
wijziging in toerekening van box 3-inkomen zoals opgenomen in het voorgestelde artikel 2.17,
tweede lid, van de Wet IB 2001, kan de huidige toepassing van de schuldendrempel in box 3 in
partnerschapsituaties sterk worden vereenvoudigd. De huidige regeling wordt in de praktijk als
zeer ingewikkeld ervaren. Als gevolg van de toerekening van de gezamenlijke grondslag sparen en
beleggen kan van een gezamenlijke schuldendrempel van € 5 800 (cijfers 2009) worden uitgegaan.
Hiermee wordt eenzelfde uitkomst bereikt als op basis van de huidige tekst het geval is, echter
veel eenvoudiger en zonder dat belastingplichtige en zijn partner bij de aangifte hiertoe een
verzoek moeten indienen.
Bij de formulering van de wijzigingen is uitgegaan van de tekst van artikel 5.3 van de Wet IB 2001,
zoals deze zal luiden na inwerkingtreding van de wijzigingen van artikel 5.3 van de Wet IB 2001
zoals opgenomen in het wetsvoorstel Belastingplan 2010.
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Artikel I, onderdeel L (artikel 5.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

In artikel 5.5 van de Wet IB 2001 is het heffingvrije vermogen, inclusief de verhoging daarvan met
de kindertoeslag (verhoging van het heffingvrije vermogen voor minderjarige kinderen),
opgenomen. Als gevolg van de wijziging in toerekening van box 3-inkomen zoals opgenomen in het
voorgestelde artikel 2.17, tweede lid, van de Wet IB 2001, kan de huidige systematiek van
toepassing van het heffingvrije vermogen worden vereenvoudigd. Als gevolg van de toerekening
van de grondslag sparen en beleggen kan het heffingvrije vermogen van € 20 661 (cijfers 2009)
per belastingplichtige bij beide partners zelf worden toegepast. Overheveling van het heffingvrije
vermogen van de ene aan de andere partner is niet meer nodig om eenzelfde uitwerking te
bereiken als op basis van de huidige tekst het geval is, namelijk dat voor de partners gezamenlijk
een heffingvrij vermogen van € 41 322 (cijfers 2009) geldt.
De wijziging in de toerekening box 3-inkomen heeft ook gevolgen voor de toepassing van de
kindertoeslag. Ook hier is in partnerschapsituaties een verzoek tot overheveling van de
kindertoeslag van de ene partner aan de andere partner niet meer nodig. De kindertoeslag wordt in
de situatie dat de belastingplichtige het gehele kalenderjaar een partner heeft of voor de
toepassing van artikel 2.17 van de Wet IB 2001 geacht wordt te hebben gehad, bij de
belastingplichtige en zijn partner gezamenlijk in aanmerking genomen. Dit is opgenomen in het
voorgestelde artikel 5.5, tweede lid, tweede volzin, van de Wet IB 2001.
In overige situaties waarin sprake is van het gezamenlijk uitoefenen van het ouderlijk gezag heeft
elk van de ouders die het gezag uitoefent recht op de helft van de kindertoeslag. Het betreft
allereerst de situatie waarbij er wel sprake is van partnerschap, maar waarbij geen partnerschap
geldt gedurende het gehele kalenderjaar zoals hiervoor is beschreven bij artikel 5.5, tweede lid,
tweede volzin, van de Wet IB 2001. Daarnaast betreft het de situatie dat er geen sprake is van
partnerschap, maar er wel gezamenlijk het ouderlijk gezag over een minderjarig kind wordt
uitgeoefend. In deze situaties wordt op basis van artikel 2.15, vierde lid, van de Wet IB 2001 het
vermogen van het kind voor de helft aan beide personen toegerekend. Op basis van het derde lid
krijgen zij ook ieder de helft van de kindertoeslag.

Artikel I, onderdeel M (artikel 5.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

In artikel 5.6 van de Wet IB 2001 is de ouderentoeslag opgenomen. Als gevolg van de wijziging in
toerekening van box 3-inkomen zoals opgenomen in artikel 2.17 van de Wet IB 2001 (artikel I,
onderdeel B), kan de huidige toepassing van de ouderentoeslag worden vereenvoudigd. Onder de
huidige regeling kan in partnerschapsituaties op verzoek de ouderentoeslag van de ene partner
worden verhoogd met de ouderentoeslag van de partner en bij de andere partner worden
verminderd tot nihil. Als gevolg van de voorgestelde wijziging in toerekening van box 3-inkomen
kan de ouderentoeslag per belastingplichtige bij de partners zelf worden toegepast. Overheveling
van de ouderentoeslag is niet meer nodig om eenzelfde uitwerking te bereiken als op basis van de
huidige tekst het geval is, namelijk dat het recht op ouderentoeslag steeds in aanmerking wordt
genomen bij de vaststelling van de verschuldigde belasting in box 3.

49

Artikel I, onderdeel N (artikel 5.10 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Zoals in het algemeen deel van deze memorie is toegelicht, wordt voorgesteld in box 3 een
vrijstelling voor contant geld en daaraan gelijk te stellen vermogensrechten in te voeren. Daartoe
wordt aan artikel 5.10, eerste lid, van de Wet IB 2001, waarin bepaalde vrijgestelde bezittingen
zijn opgenomen, een nieuw onderdeel toegevoegd waarin geld en elektronisch geld in de vorm van
een chipkaart, alsmede cadeaubonnen e.d. worden vrijgesteld voor een bedrag van in totaal € 500.
Als de belastingplichtige gedurende het gehele kalenderjaar dezelfde partner heeft of voor de
toepassing van artikel 2.17 geacht wordt te hebben gehad, geldt voor de belastingplichtige en zijn
partner gezamenlijk een vrijstelling van in totaal € 1 000. Onder de vrijstelling vallen naast geld in
contanten en tegoeden op een chipkaart, vermogensrechten die zijn bestemd voor
consumentenaankopen. Hieronder worden bijvoorbeeld verstaan waarde- en cadeaubonnen zoals
tegoedbonnen, boekenbonnen en entertainmentbonnen, airmiles, bonuspunten, spaarzegels,
beltegoeden, strippenkaarten en overige overdraagbare vervoersbewijzen. De verwachting is dat
het bedrag van € 500 per belastingplichtige toereikend is om het geheel van de genoemde gelden
en vermogensrechten in de meeste gevallen buiten de rendementsgrondslag te houden. De
Belastingdienst kan er bij het voorinvullen van de aangifte inkomstenbelasting dan als hoofdregel
vanuit gaan dat bij dit onderdeel van box 3 geen bedrag wordt aangegeven. Indien de
belastingplichtige en zijn partner op een peildatum meer dan het vrijgestelde bedrag aan contanten
en overige vermogensrechten hebben, zijn zij uiteraard gehouden om het meerdere als bezitting in
hun aangifte inkomstenbelasting op te nemen.

Artikel I, onderdeel O (artikel 5.13 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

De eerste wijziging van artikel 5.13 van de Wet IB 2001 betreft een tekstuele aanpassing om de
formulering van diverse bepalingen in box 3 met elkaar in overeenstemming te brengen.
De overige wijzigingen van artikel 5.13 van de Wet IB 2001 hebben betrekking op de wijziging in
toerekening van box 3-inkomen zoals opgenomen in het te wijzigen artikel 2.17 van de Wet IB
2001 (artikel I, onderdeel B). In artikel 5.13, derde en vierde lid, van de Wet IB 2001 is de
mogelijkheid van overdracht van de vrijstelling maatschappelijke beleggingen opgenomen. Als
gevolg van de wijziging in toerekening van box 3-inkomen, kan de huidige toepassing van de
vrijstelling maatschappelijke beleggingen worden vereenvoudigd. Binnen de huidige systematiek
kan in partnerschapsituaties op verzoek de vrijstelling van de ene partner worden verhoogd en bij
de andere partner met eenzelfde bedrag worden verminderd tot nihil. Als gevolg van de
toerekening van de saldogrondslag sparen en beleggen kan van een gezamenlijke vrijstelling van
€ 110.290 (cijfers 2009) worden uitgegaan. Hiermee wordt eenzelfde uitkomst bereikt als op basis
van de huidige tekst het geval is, echter veel eenvoudiger en zonder dat belastingplichtige en zijn
partner bij de aangifte hiertoe een verzoek moeten indienen.

Artikel I, onderdeel P (artikel 5.16 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

De eerste wijziging van artikel 5.16 van de Wet IB 2001 betreft een tekstuele aanpassing om de
formulering van diverse bepalingen in box 3 met elkaar in overeenstemming te brengen.
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De overige wijzigingen van artikel 5.16 van de Wet IB 2001 hebben betrekking op de wijziging in
toerekening van box 3-inkomen zoals opgenomen in het te wijzigen artikel 2.17 van de Wet IB
2001 (artikel I, onderdeel B). In artikel 5.16, derde en vierde lid, van de Wet IB 2001 is de
mogelijkheid van overdracht van de vrijstelling beleggingen in durfkapitaal opgenomen. Als gevolg
van de wijziging in toerekening van box 3-inkomen, kan de huidige toepassing van de vrijstelling
beleggingen in durfkapitaal worden vereenvoudigd. Binnen de huidige systematiek kan in
partnerschapsituaties op verzoek de vrijstelling van de ene partner worden verhoogd en bij de
andere partner met eenzelfde bedrag worden verminderd tot nihil. Als gevolg van de toerekening
van de saldogrondslag sparen en beleggen kan van een gezamenlijke vrijstelling van € 110 290
(cijfers 2009) worden uitgegaan. Hiermee wordt eenzelfde uitkomst bereikt als op basis van de
huidige tekst het geval is, echter veel eenvoudiger en zonder dat belastingplichtige en zijn partner
bij de aangifte hiertoe een verzoek moeten indienen.

Artikel I, onderdeel Q (artikel 5.20 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Met de wijziging van artikel 5.20 Wet IB 2001 wordt voorgesteld de waarde van alle woningen die
in box 3 in de heffing worden betrokken, te stellen op de waarde die is vastgesteld op grond van de
Wet waardering onroerende zaken. Omdat niet voor alle woningen in box 3 zonder meer de waarde
op 100% van de WOZ-waarde kan worden gesteld, worden voor verhuurde woningen en woningen
die in gebruik zijn op grond van een recht van erfpacht aanvullende maatregelen voorgesteld, die
zijn opgenomen in het nieuwe derde en vierde lid.
In het voorgestelde tweede lid is bepaald dat bij het ontbreken van een op grond van Hoofdstuk IV
van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) vastgestelde waarde, de waarde van een
woning vastgesteld moet worden overeenkomstig de systematiek van de Wet WOZ. De
uitgangspunten die in de Wet WOZ gehanteerd worden voor de waardebepaling, gelden ook voor
deze woningen, bijvoorbeeld de in het buitenland gelegen box 3 woningen.
In het nieuwe derde lid wordt voor woningen in verhuurde staat de WOZ-waarde gecorrigeerd om
rekening te houden met de waardedrukkende werking van de verhuur. Van een dergelijke
waardedrukkende werking is alleen sprake in gevallen waarin, kort gezegd, de huurder recht heeft
op huurbescherming, die wettelijk is vastgelegd in afdeling 5 van titel 4 van Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek. Dat betekent onder meer dat de WOZ-waarde niet wordt verminderd in
gevallen waarin de huur een gebruik van woonruimte betreft dat naar zijn aard slechts van korte
duur is. Voor verhuurde woningen blijkt uit modelberekeningen en analyse van transacties die de
Belastingdienst samen met externe waardedeskundigen heeft uitgevoerd, een nauw verband te
bestaan tussen de waarde in het economisch verkeer en de betaalde huur. Hoe meer huur betaald
wordt, hoe hoger de waarde in het economisch verkeer in verhuurde staat. Aan de hand van de
WOZ-waarde en de jaarlijkse huursom kan zonder problemen de waarde van een verhuurde
woning worden bepaald. De relatie tussen de marktwaarde van een verhuurde woning, de WOZwaarde en de huurprijs is uiteraard niet statisch maar kan worden beïnvloed door ontwikkelingen
op de woningmarkt. Daarom zal periodiek moeten worden bezien of de wijze waarop de
heffingsgrondslag wordt berekend nog marktconform is. Om eventueel noodzakelijke aanpassingen
eenvoudig te kunnen doorvoeren, wordt de cijfermatige uitwerking van de relatie tussen de waarde
die in box 3 in aanmerking wordt genomen, de huurprijs en de WOZ-waarde in een algemene
maatregel van bestuur opgenomen. De delegatiebepaling in het tweede lid maakt dat mogelijk.
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In het voorgestelde vierde lid wordt geregeld dat in geval van erfpacht de waarde van de
toekomstige erfpachtcanons in mindering kan worden gebracht op de WOZ-waarde. Met deze
bepaling wordt recht gedaan aan de waardeverschillen die in de praktijk bestaan tussen
bijvoorbeeld woningen waarbij de canon eeuwigdurend is afgekocht en woningen waarvoor jaarlijks
nog een hoge erfpachtcanon verschuldigd is. De waarde van de canon wordt bepaald volgens bij
algemene maatregel van bestuur te stellen regels. Aangesloten zal worden bij het daarover
bepaalde in het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer.

Artikel I, onderdeel R (artikel 5.21 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

De wijziging van artikel 5.21 van de Wet IB 2001 betreft een technische wijziging die samenhangt
met de wijziging van artikel 5.3 van de Wet IB 2001 (artikel I, onderdeel K).

Artikel I, onderdeel S (afdeling 9.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Hoofdstuk 9 van de Wet IB 2001 wordt verdeeld in twee afdelingen, namelijk afdeling 9.1 dat de
bestaande artikelen bevat en een nieuwe afdeling 9.2 dat bijzondere regels geeft.
De bepalingen van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) gelden, tenzij er in
afdeling 9.2 over bijzondere regels, uitdrukkelijk van wordt afgeweken.
Als de regels die gelden voor de heffing van inkomstenbelasting elders van (overeenkomstige)
toepassing zijn verklaard, dan werkt het nieuwe regime ook automatisch door, zoals bij de premie
volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.
De artikelen 9.5 en 9.6 vinden voor het eerst toepassing met betrekking tot het belastingjaar
2010. Hetzelfde geldt voor de daarmee samenhangende wijzigingen in de AWR, de artikelen 21ja
en 21k.

Artikel I, onderdeel T (artikelen 9.5 en 9.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Bijzondere regels voor voorlopige aanslagen (artikel 9.5)
Zoals in het algemene deel van deze memorie is uiteengezet, wordt met artikel 9.5 van de Wet IB
2001 beoogd om in het voorlopigeaanslagenproces duidelijker dan nu een onderscheid te maken
tussen de fase waarin louter sprake is van het verzamelen en actualiseren van gegevens en de fase
waarin sprake is van een geschil tussen de belastingplichtige en de Belastingdienst.
In artikel 13 van de AWR is geregeld dat een voorlopige aanslag inkomstenbelasting door één of
meer voorlopige aanslagen kan worden aangevuld. Zulke aanvullingen zijn mogelijk uit eigen
beweging door de inspecteur, maar ook omdat de belastingplichtige op grond van artikel 24 van de
Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (hierna: Uitvoeringsregeling AWR)
daarvoor wijzigingen heeft doorgegeven, dus op zijn verzoek c.q. initiatief. Om de relatie tussen de
verplichting op grond van artikel 24 van de Uitvoeringsregeling AWR en het verzoek in het nieuwe
artikel 9.5 te verduidelijken, zal aan het desbetreffende artikel 24 een volzin worden toegevoegd.
Deze komt te luiden: Deze mededeling wordt geacht een verzoek om herziening als bedoeld in
artikel 9.5, eerste lid, van de Wet IB 2001 te zijn. Tevens zullen in het desbetreffende artikel 24 de
twee mogelijke wijzen van het doorgeven van wijzigingen worden vermeld, te weten: telefonisch of
via het voor dat doel door de Belastingdienst beschikbaar gestelde formulier. Het
52

herzieningsverzoek wordt door de inspecteur gehonoreerd voor zover de voorlopige aanslag
waarop het verzoek ziet op een ander bedrag is vastgesteld dan het bedrag waarop de aanslag, na
verrekening in de zin van artikel 15 van de AWR van de voorlopige aanslagen en voorheffingen,
vermoedelijk zal worden vastgesteld. Het gebruik van de term “een ander bedrag” impliceert dat
het zowel om een voorlopige aanslag kan gaan die op een hoger bedrag, als om een voorlopige
aanslag die op een lager bedrag is vastgesteld dan het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal
worden vastgesteld. Het kan voorkomen dat de belastingplichtige op eigen verzoek een hogere
voorlopige aanslag wenst te ontvangen, bijvoorbeeld omdat zijn winst uit onderneming hoger is
dan hij aanvankelijk had ingeschat. Een herzieningsverzoek wordt door de inspecteur conform
afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) afgehandeld: in beginsel binnen acht
weken. De Belastingdienst streeft er naar dat de belastingplichtige binnen 4 tot 5 weken bericht
ontvangt. Overigens zij opgemerkt dat de Belastingdienst automatisch de invorderingsmaatregelen
zal opschorten voor de voorlopige aanslag als er verzocht is om een lagere voorlopige aanslag.
Het tweede en derde lid regelen dat in de voorlopige aanslagregeling waarin sprake is van het
verzamelen en actualiseren van gegevens pas formaliteiten aan de orde komen als daarvoor een
noodzaak bestaat, namelijk bij een geschil tussen inspecteur en belastingplichtige. Volgens het
tweede lid staat tegen de beslissing van de inspecteur een herzieningsverzoek geheel of
gedeeltelijk af te wijzen de mogelijkheid van bezwaar open. Daarom is het ook niet nodig dat de
voorlopige aanslag zelf voor bezwaar vatbaar is (derde lid). Voordat de inspecteur een
herzieningsverzoek geheel of gedeeltelijk afwijst, neemt hij contact op met de belastingplichtige. In
het Besluit Fiscaal Bestuursrecht zal worden opgenomen dat de Belastingdienst dit beleid voert.
Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een herzieningsverzoek leidt altijd tot een voor bezwaar
vatbare beschikking, zelfs als uit het contact vooraf met belastingplichtige blijkt dat deze het eens
is met de afwijzing. Mocht de belastingplichtige toch in bezwaar willen gaan, dan kan de
bezwaarfase worden overgeslagen en op grond van artikel 7:1a van de Awb rechtstreeks beroep bij
de rechter worden ingesteld. Aangezien herzieningsverzoeken vrijwel altijd worden gevolgd door de
inspecteur zal het aantal voor bezwaar vatbare beschikkingen en daarmee het aantal
bezwaarschriften zeer beperkt zijn.
Tevens wordt voorgesteld, mede naar aanleiding van jurisprudentie, in rechtsbescherming te
voorzien ingeval de belastingplichtige verzoekt om een voorlopige aanslag of teruggaaf op te
leggen en de inspecteur dit verzoek afwijst. Thans is tegen deze afwijzing geen bezwaar mogelijk.
Dit komt omdat het fiscale procesrecht een gesloten stelsel van rechtsmiddelen kent en de
afwijzing van een verzoek om een voorlopige aanslag op te leggen niet is genoemd in artikel 26
van de AWR. 17 De tweede volzin van het tweede lid maakt het mogelijk tegen de afwijzing van een
verzoek om voorlopige aanslag op te leggen in bezwaar te komen. In zoverre is sprake van een
verbetering van de rechtsbescherming.
Ook is in het tweede lid geregeld dat in afwijking van de Awb de gebruikelijke termijn van 6 weken
voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een afwijzende beschikking wordt verruimd,
zodanig dat de termijn pas eindigt op de dag van de dagtekening van de aanslag. Hierdoor staat
buiten twijfel dat in de voorlopigeaanslagfase het regime geldt van herziening en bezwaar en niet
bijvoorbeeld het regime van de ambtshalve vermindering (zie het nieuwe artikel 9.6 van de Wet IB
2001).

17

Vgl. onder meer Rechtbank Leeuwarden 29 oktober 2008, nr. 07/02094, NTFR 2008/2143.
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Voor herzieningsverzoeken wordt geen proceskostenvergoeding gegeven omdat het geen
bezwaarschriften zijn (artikel 7:15 van de Awb). Voor belastingplichtigen betekent het niet meer
recht hebben op een proceskostenvergoeding bij herzieningsverzoeken in de voorlopigeaanslagsfeer geen grote wijziging ten opzichte van de huidige situatie. In de huidige situatie wordt immers
bij bezwaar tegen een voorlopige aanslag niet snel voldaan aan het criterium van artikel 7:15,
tweede lid, van de Awb, namelijk dat het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het
bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Dit komt omdat het om schattingen gaat. In situaties
dat verwijtbaar onjuiste voorlopige aanslagen zijn opgelegd, kan de belastingplichtige wel een
beroep doen op het Besluit van 21 augustus 2003, nr. DGB2003/4461M, Stcrt. nr. 164. Op grond
van dit beleidsbesluit kan een belastingplichtige die meent dat hij schade heeft geleden door een
handelen, een nalaten of een vergissing van de Belastingdienst een verzoek tot schadevergoeding
indienen.
Voor bezwaarschriften tegen de gehele of gedeeltelijke afwijzing van een herzieningsverzoek blijft
de regeling van proceskostenvergoeding zoals geregeld in het Besluit proceskostenvergoeding
bestuursrecht, mits wordt voldaan aan de voorwaarden, in stand. Voor bezwaarschriften inzake
belastingzaken wordt de waarde per punt binnenkort verhoogd van € 161 tot € 218.
Door de verlengde bezwaartermijn zou bij onverkorte toepassing van artikel 7:10, eerste lid, van
de Awb de beslistermijn van zes weken voor de inspecteur pas gaan lopen na het einde van de
formele bezwaartermijn, dus op de dag van de dagtekening van de definitieve aanslag. Dit is niet
de bedoeling. Daarom is in het vierde lid opgenomen dat in afwijking van artikel 7:10, eerste lid,
van de Awb de inspecteur op een bezwaarschrift tegen geheel of gedeeltelijke afwijzing van een
herzieningsverzoek binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift beslist.
Volgens het vijfde lid is artikel 9.5 van overeenkomstige toepassing met betrekking tot
beschikkingen die afzonderlijk op het aanslagbiljet van de voorlopige aanslag zijn vermeld. Het
gaat hier om de beschikking heffingsrente, de beschikking revisierente, de beschikking
betalingskorting en de beschikking verzamelinkomen. Ook voor deze beschikkingen gaat dus het
herzieningssysteem gelden. Met de bepaling dat voor de toepassing van artikel 9.5 de
heffingsrente, de revisierente, de betalingskorting en het verzamelinkomen geacht worden
onderdeel van de voorlopige aanslag te zijn, wordt bereikt dat als de belastingplichtige een
herzieningsverzoek doet voor de voorlopige aanslag dat verzoek tevens betrekking heeft op de
beschikkingen heffingsrente, revisierente, betalingskorting en verzamelinkomen. Hiermee wordt
met betrekking tot het herzieningsverzoek hetzelfde bereikt als artikel 24a, derde en vierde lid, van
de AWR bereikt voor bezwaar en beroep. Voor bezwaar en beroep tegen een afwijzende
beschikking op een herzieningsverzoek voor een voorlopige aanslag geldt artikel 24a, derde en
vierde lid, van de AWR.

Bijzondere regels voor ambtshalve verminderingen (artikel 9.6)
Voor ambtshalve verminderingen in de inkomstenbelasting geldt in plaats van artikel 65 van de
AWR dit nieuwe artikel 9.6 van de Wet IB 2001. Daarom is in het eerste lid geregeld dat
ambtshalve vermindering van een belastingaanslag uitsluitend geschiedt op de voet van dit nieuwe
artikel. Hiermee is geborgd dat er rechtsbescherming is en dat dezelfde regels gelden voor
ambtshalve vermindering van zowel de belastingaanslag IB als het verzamelinkomen.
Bij ministeriële regeling worden de gevallen aangewezen waarin ambtshalve vermindering
plaatsvindt. Dit is geregeld in het tweede lid en komt ook de duidelijkheid voor belastingplichtige
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ten goede. De regels voor ambtshalve vermindering van de IB-belastingaanslag zullen dezelfde zijn
als de regels die reeds gelden voor ambtshalve vermindering van het inkomen (artikel 30b van de
Uitvoeringsregeling AWR). Dit vloeit voort uit artikel 9.6, vierde lid, in samenhang met artikel 21k,
derde lid, van de AWR omdat het verzamelinkomen wordt geacht onderdeel uit te maken van de
belastingaanslag inkomstenbelasting (zie ook artikel 21c, vierde lid, van de AWR).
Het derde lid zorgt voor rechtsbescherming als een verzoek om vermindering geheel of gedeeltelijk
wordt afgewezen. Wat is geregeld voor de belastingaanslag IB geldt ook voor de beschikkingen die
afzonderlijk op het aanslagbiljet van die belastingaanslag zijn vermeld. Dit is geregeld in het vierde
lid. Het gaat hier om beschikkingen zoals verrekening belastingkorting verlies uit aanmerkelijk
belang, verliesverrekening, niet in aanmerking genomen persoonsgebonden aftrek, niet
gerealiseerde zelfstandigenaftrek, verzamelinkomen, heffings-, invorderings- en revisierente en
boete. Met de bepaling dat voor de toepassing van artikel 9.6 de heffingsrente, de revisierente en
het verzamelinkomen geacht worden onderdeel van de belastingaanslag te zijn, wordt bereikt dat
als de belastingplichtige een verzoek om ambtshalve vermindering doet voor de belastingaanslag
dat verzoek tevens betrekking heeft op de beschikking heffingsrente, de beschikking revisierente
en de beschikking verzamelinkomen. Hiermee wordt met betrekking tot het verzoek om
ambtshalve vermindering hetzelfde bereikt als artikel 24a, derde en vierde lid, van de AWR bereikt
voor bezwaar en beroep.
Voor bezwaar en beroep tegen een afwijzende beschikking op een ambtshalve verminderingsverzoek voor een IB-belastingaanslag geldt artikel 24a, derde en vierde lid, van de AWR.

Artikel II

Artikel II (artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Op grond van dit artikel zal per 1 januari 2010 de indexatie, bedoeld in artikel 10.1 van de Wet IB
2001, geen toepassing vinden op de bedragen, genoemd in de artikelen 5.3, 5.5, 5.6, 5.10, 5.13
en 5.16 van die wet.

Artikel III

Artikel III, onderdeel A (artikel 1.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

In artikel 1.2 van de Wet IB 2001 wordt een nadere omlijning van het begrip partner opgenomen,
in aanvulling op het basispartnerbegrip van artikel 5a van de AWR.
In het eerste lid worden aanvullende partnercategorieën opgenomen op grond waarvan
belastingplichtigen ook als partner kunnen kwalificeren. Voor alle aanvullende categorieën geldt als
gemeenschappelijke eis dat de partners op hetzelfde woonadres in de GBA moeten staan
ingeschreven of een naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland. Voor
de aanvullende categorieën is gebruik gemaakt van de criteria die reeds zijn opgenomen in artikel
3, eerste lid, onderdeel b, onder 3o tot en met 7o van de Algemene wet inkomensafhankelijke
regelingen en die eerder zijn ontleend aan artikel 3.91, tweede lid, onderdeel b, onder 3o en 4o,
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van de Wet IB 2001. Niet alle objectieve criteria van artikel 3.91 van de Wet IB 2001 zijn volledig
overgenomen. Er is bijvoorbeeld bij het criterium van de eigen woning sprake van partnerschap als
beide ongehuwden mede-eigenaar zijn van de woning die zij samen bewonen. De voorwaarde dat
er ook sprake moet zijn van (mede) aansprakelijkheid van de eigenwoningschuld is niet
overgenomen, aangezien ook situaties waarin er geen sprake is van een eigenwoningschuld, naar
maatschappelijke opvattingen sprake is van partnerschap. Het feit dat beiden eigenaar zijn van de
woning is dan ook bepalend voor partnerschap.
Indien iemand op grond van het eerste lid als partner wordt aangemerkt, geldt het partnerschap op
grond van het tweede lid tevens voor de periode in het kalenderjaar waarin hij op hetzelfde
woonadres als belastingplichtige staat ingeschreven in de GBA of een naar aard en strekking
overeenkomende administratie buiten Nederland. Op deze wijze wordt bereikt dat indien een
belastingplichtige gedurende een kalenderjaar aan de voorwaarden voor partnerschap gaat voldoen
of heeft voldaan, de periode voorafgaand aan dit moment en de periode na afloop van dit moment
meetelt wanneer de personen op hetzelfde adres bij de GBA ingeschreven staan. De inschrijving bij
de GBA is dan bepalend voor de duur van het partnerschap. Wanneer twee ongehuwden al op 1
januari van het kalenderjaar op hetzelfde woonadres staan ingeschreven bij de GBA en op 2 april
een kind krijgen, zijn zij dus vanaf 1 januari partner.
In het derde lid is bepaald dat iemand op enig moment niet meer dan één partner kan hebben.
Derhalve kan de belastingplichtige maar van één persoon partner zijn. Wanneer een gehuwde
persoon ook een kind zou hebben met een ander en met die ander zou samenwonen, blijft degene
partner – zolang geen verzoek is ingediend voor scheiding van tafel en bed/echtscheiding – met
wie hij is gehuwd. Mocht persoon X samen een kind hebben met Y en Z hebben aangemeld als
partner voor een pensioenregeling, waarbij X, Y en Z op hetzelfde woonadres staan ingeschreven,
dan geldt als partner de eerstgenoemde categorie. X en Y zijn daardoor partner van elkaar.
In het vierde lid is – gelet op het karakter van de inkomstenbelasting – een inperking aangebracht
op het partnerbegrip van de AWR. In dat lid is in onderdeel a een bepaling opgenomen die ertoe
leidt dat eerstegraads bloedverwanten alleen als partners van elkaar kunnen worden aangemerkt
wanneer beiden de leeftijd van 27 jaar hebben bereikt. Een kind jonger dan 27 jaar geldt dan voor
alle bepalingen in de inkomstenbelasting ten opzichte van de ouders als kind en niet als partner
van een van die ouders.
In het vierde lid, onderdeel b, is bepaald dat uitsluitend binnenlandse belastingplichtigen of
degenen die kiezen voor een behandeling als binnenlandse belastingplichtige, kunnen kwalificeren
als partner. Door de keuzemogelijkheid in de Wet IB 2001 voor behandeling als inwoner zijn de
bepalingen die gelden voor partners ook bereikbaar voor buitenlandse belastingplichtigen. Het
partnerschap is echter alleen mogelijk wanneer beide belastingplichtigen kiezen voor behandeling
als binnenlandse belastingplichtige.

Artikel III, onderdeel B (artikel 1.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Met de introductie van een nieuw partnerbegrip in de Wet IB 2001 (zie de in artikel III, onderdeel
A, opgenomen wijziging van artikel 1.2 van de Wet IB 2001) vervalt de keuzeregeling voor
ongehuwd samenwonenden in de Wet IB 2001 en kan artikel 1.3 van die wet vervallen.
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Artikel III, onderdelen C en X (artikel 1.7a en 8.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Aan artikel 8.1, eerste lid (nieuw), wordt een nieuw onderdeel e toegevoegd waarin de definitie van
arbeidsinkomen wordt gegeven. In de artikelen 8.11, 8.12 en 8.14a van de Wet IB 2001 wordt in
dit kader de in die bepalingen gebruikte term “arbeidskortingsgrondslag” vervangen door de term
“arbeidsinkomen”. Verder wordt in de artikelen 8.14a en 8.16 van de Wet IB 2001 de in die
bepalingen uitgeschreven grondslag van de heffingskorting (het gezamenlijke bedrag van hetgeen
met tegenwoordige arbeid is genoten als winst uit een of meer ondernemingen, loon en resultaat
uit een of meer werkzaamheden) eveneens vervangen door de term “arbeidsinkomen”.
In het huidige artikel 1.7a van de Wet IB 2001 wordt voor de toepassing van de artikelen 8.11,
8.14a en 8.16, een aantal bronnen gelijkgesteld met loon uit tegenwoordige arbeid. Aangezien
wordt voorgesteld in die artikelen te verwijzen naar de definitie arbeidsinkomen, kan deze
gelijkstellingsbepaling in het nieuwe definitie-artikel in hoofdstuk 8 zelf worden geplaatst. Artikel
1.7a van de Wet IB 2001 komt dan te vervallen. Bij deze wijziging wordt rekening gehouden met
wijzigingen in artikel 1.7a op grond van het Belastingplan 2010. Aanpassingen op grond van
andere voorstellen worden afhankelijk van de besluitvorming daarover op een later tijdstip, maar
voor 1 januari 2011 opgenomen.

Artikel III, onderdeel D (artikel 2.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

De aanpassing in artikel 2.6 van de Wet IB 2001 ziet op de invoering van de werkkostenregeling in
de loonsfeer. Er is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

Artikel III, onderdeel E (artikel 2.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

De wijziging van artikel 2.14 van de Wet IB 2001 betreft een technische wijziging die samenhangt
met de overgang van twee peildata naar één peildatum.

Artikel III, onderdeel F (artikel 3.30a van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Voor de afschrijvingsbeperking voor onroerende zaken is de groep van verbonden personen van
belang. Wat onder een verbonden persoon dient te worden verstaan is thans opgenomen in artikel
3.30a, negende lid, van de Wet IB 2001. Daarbij gaat het om directe familieleden die zo na staan
aan de belastingplichtige dat dient te worden gekozen voor een behandeling die aansluit bij de
behandeling van de belastingplichtige zelf. De partner van de belastingplichtige behoort uiteraard
tot de groep van verbonden personen. Daaronder valt thans niet alleen degene die formeel de
partner van de belastingplichtige is (in het bijzonder de echtgenoot) maar ook degene die
materieel als partner kan worden aangemerkt. In dat verband is gekozen voor een beperkt aantal,
relatief eenvoudig toetsbare criteria, zoals het als partner aangemeld zijn voor een
pensioenregeling. Deze afzonderlijke, thans in artikel 3.30a, negende lid, onderdelen b tot en met
e opgenomen, criteria kunnen vervallen vanwege het nieuwe partnerbegrip voor de
inkomstenbelasting. Onder een verbonden persoon worden mede verstaan minderjarige kinderen
van de belastingplichtige of zijn partner (onderdeel b, ontleend aan het oude onderdeel f).
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Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een onjuiste verwijzing in het tiende lid van artikel
3.30a van de Wet IB 2001 te herstellen.

Artikel III, onderdeel G (artikel 3.84 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Deze wijziging hangt samen met de invoering van de werkkostenregeling in de Wet op de
loonbelasting 1964 (zie artikel V) en beoogt te voorkomen dat een werknemer met een nietinhoudingsplichtige werkgever in een nadeliger positie komt dan andere werknemers. Bij die
andere werknemers heeft de (wel-)inhoudingsplichtige werkgever namelijk de mogelijkheid de
belasting over vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f en
onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964 als eindheffingsbestanddelen aan te merken.
Over deze eindheffingsbestanddelen is noch de werknemer, noch de werkgever een heffing
verschuldigd, mits deze eindheffingsbestanddelen – afgezien van een aantal specifiek in artikel
31a, tweede lid, onderdelen a tot en met f, van de Wet op de loonbelasting 1964 aangewezen
vergoedingen en verstrekkingen – niet meer bedragen dan 1,5% van het onder de reguliere heffing
vallend loon.
Om die nadeliger positie te voorkomen is in artikel 3.84, tweede lid (nieuw), van de Wet IB 2001,
een regeling opgenomen die ertoe leidt dat ook aan de hiervoor genoemde werknemers, naast de
gerichte vrijstellingen overeenkomstig artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met f, van de
Wet op de loonbelasting 1964, een vrijstelling van 1,5% van het loon wordt gegeven. Voor het
overige worden de vergoedingen en verstrekkingen tot het loon gerekend waarover de
belastingplichtige inkomstenbelasting verschuldigd is. Daarmee zitten deze belastingplichtigen in
dezelfde positie als anders werknemers met een werkgever die maximaal gebruik maakt van de
mogelijkheden om – zonder dat dit tot verschuldigdheid van heffing door de werkgever leidt –
vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsbestanddeel aan te merken en er niet voor kiest
om de heffing over het meerdere – gebruteerd – voor eigen rekening te nemen.

Artikel III, onderdeel H (artikel 3.91 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Artikel 3.91, eerste lid, onderdeel b, van de Wet IB 2001 wordt gewijzigd in verband met de
nieuwe definitie voor de inkomstenbelasting van het begrip partner. In verband daarmee wordt ook
de tekst van het derde lid gewijzigd. Hetzelfde geldt voor de artikelen 3.92, derde lid, en 3.92b,
vijfde lid van de Wet IB 2001. In de andere bepalingen in de sfeer van het resultaat uit overige
werkzaamheden waarbij de met de belastingplichtige verbonden persoon worden genoemd (de
artikelen 2.14, derde lid, artikel 3.98a, tiende lid, en artikel 3.98b, vierde lid van de Wet IB 2001),
hoeven niet wegens de gewijzigde tekst van artikel 3.91, tweede lid, onderdeel b, te worden
aangepast.

Artikel III, onderdeel I (artikel 3.92 van Wet inkomstenbelasting 2001)

Artikel 3.92, derde lid, van de Wet IB 2001 wordt op dezelfde manier gewijzigd als artikel 3.91,
derde lid. Verwezen wordt naar de toelichting op die wijziging (artikel III, onderdeel H).
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Artikel III, onderdeel J (artikel 3.92b van Wet inkomstenbelasting 2001)

Artikel 3.92b, vijfde lid, van de Wet IB 2001, waarin is geregeld wat voor de met een
werkzaamheid verband houdende lucratieve belangen onder een met de belastingplichtige
verbonden persoon wordt verstaan, wordt aangepast aan de wijziging van artikel 3.91, tweede lid,
onderdeel b van die wet. Verwezen wordt naar de toelichting op die wijziging (artikel III, onderdeel
H).

Artikel III, onderdeel K (artikel 3.116 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Bij de kapitaalverzekering eigen woning wordt in een aantal bepalingen verwezen naar het
duurzaam voeren van een gezamenlijke huishouding. In deze bepalingen zal worden aangesloten
bij het nieuwe partnerbegrip.

Artikel III, onderdeel L (artikel 3.116a van de Wet inkomstenbelasting 2001)

In artikel 3.116a van de Wet IB 2001 wordt in een aantal bepalingen verwezen naar het duurzaam
voeren van een gezamenlijke huishouding. In deze bepalingen zal worden aangesloten bij het
nieuwe partnerbegrip.

Artikel III, onderdeel M (artikel 3.118 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

In artikel 3.118 van de Wet IB 2001 wordt verwezen naar het duurzaam voeren van een
gezamenlijke huishouding. In deze bepaling zal worden aangesloten bij het nieuwe partnerbegrip.

Artikel III, onderdeel N (artikel 3.119a van de Wet inkomstenbelasting 2001)

In artikel 3.119a, negende lid, van de Wet IB 2001 wordt onder partner mede verstaan degene
met wie de belastingplichtige duurzaam een gezamenlijke huishouding voert. Met de introductie
van een uniform partnerbegrip in de inkomstenbelasting kan deze laatste volzin vervallen.

Artikel III, onderdeel O (artikel 3.120 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

In artikel 3.120 van de Wet IB 2001 wordt in een aantal bepalingen verwezen naar de partner van
de belastingplichtige of degene met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert. In deze
bepalingen zal worden aangesloten bij het nieuwe partnerbegrip.

Artikel III, onderdeel P (artikel 3.130 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Op grond van het nieuwe tweede lid vervalt de algemene terugwentelingsmogelijkheid voor
lijfrentepremies op grond waarvan binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar betaalde of
verrekende premies alsnog in het kalenderjaar kunnen worden afgetrokken. De
terugwentelingsmogelijkheid voor premies van zogenoemde “stakingslijfrenten” blijft gehandhaafd.
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Het derde lid van artikel 3.130 van de Wet IB 2001 regelt in de eerste plaats dat indien in het
kalenderjaar een belastingplichtige van binnenlands belastingplichtige, buitenlands
belastingplichtige wordt en hij in het kalenderjaar in de periode van buitenlandse belastingplicht
premies betaalt, hij deze premies in aanmerking kan nemen als premies die zijn betaald in de
periode van binnenlandse belastingplicht. Op dit punt wordt deze bepaling niet gewijzigd.
In de tweede plaats voorziet deze bepaling voor buitenlands belastingplichtigen in een
terugwentelingsmogelijkheid naar de periode van binnenlandse belastingplicht van premies die na
afloop van het kalenderjaar zijn betaald maar binnen de periode waarbinnen in binnenlandse
situaties terugwenteling mogelijk is. Omdat de algemene terugwentelingsmogelijkheid voor
binnenlands belastingplichtigen vervalt, vervalt deze mogelijkheid ook voor buitenlands
belastingplichtigen. De terugwentelingsmogelijkheid over de jaargrens voor buitenlands
belastingplichtigen wordt dus eveneens beperkt tot zogenoemde “stakingslijfrenten”.

Artikel III, onderdeel Q (artikel 5.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

De wijzigingen van artikel 5.2 van de Wet IB 2001 betreffen technische wijzigingen die
samenhangen met de overgang van twee peildata naar één peildatum.

Artikel III, onderdeel R (artikel 5.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Als gevolg van de overgang van twee peildata naar één peildatum is in artikel 5.3, vierde lid, van
de Wet IB 2001 een wijziging opgenomen waarbij nog slechts een verlegging van de peildatum aan
de orde is bij immigratie. Vanwege het vervallen van de einddatum is verlegging van de peildatum
bij overlijden en emigratie niet langer aan de orde. Wel wordt bij immigratie en emigratie het
percentage van 4% forfaitair rendement naar tijdsgelang herrekend. Bij overlijden in het
kalenderjaar wordt de 4% niet verminderd. Het forfaitaire rendement wordt dus bij de erflater in
aanmerking genomen. Bij de erfgenamen is er in dat jaar geen sprake van een peildatum en wordt
pas het daaropvolgende jaar forfaitair rendement in aanmerking genomen. Bij geboorte wordt de
peildatum niet verlegd en is daarmee vermindering van de 4% ook niet aan de orde.

Artikel III, onderdeel S (artikel 5.12 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

De wijzigingen van artikel 5.12 van de Wet IB 2001 hangen samen met de overgang van twee
peildata naar één peildatum. Het huidige artikel 5.12, tweede lid, van de Wet IB 2001 is bedoeld
om met betrekking tot lopende termijnen van inkomsten en verplichtingen geen verschil te laten
ontstaan tussen de einddatum van jaar t en de begindatum van jaar t+1. Met het vervallen van de
einddatum is een dergelijk verschil niet meer aan de orde en kan dit onderdeel vervallen.

Artikel III, onderdeel T (artikel 5.19 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

De wijziging van artikel 5.19 van de Wet IB 2001 betreft een technische wijziging die samenhangt
met de overgang van twee peildata naar één peildatum.
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Artikel III, onderdeel U (artikel 5.21 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

De wijziging van artikel 5.21 van de Wet IB 2001 betreft een technische wijziging die samenhangt
met de overgang van twee peildata naar één peildatum.

Artikel III, onderdeel V (artikel 6.31 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

De wijziging van artikel 6.31 van de Wet IB 2001 betreft een technische wijziging die samenhangt
met de overgang van twee peildata naar één peildatum.

Artikel III, onderdeel W (artikel 7.7 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

De wijzigingen van artikel 7.7 van de Wet IB 2001 hangen samen met de overgang van twee
peildata naar één peildatum. De eerste wijziging betreft een technische aanpassing. De tweede
wijziging houdt in dat nog slechts een verlegging van de peildatum aan de orde is bij immigratie.
Vanwege het vervallen van de einddatum is verlegging van de peildatum bij emigratie niet langer
aan de orde. Wel wordt in beide situaties het percentage van 4% forfaitair rendement tijdsgelang
herrekend.

Artikel III, onderdeel X (artikel 8.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Dit onderdeel is toegelicht bij de in artikel III, onderdeel C, opgenomen wijziging van artikel 1.7a
van de Wet IB 2001.

Artikel III, onderdeel Y (artikel 8.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Artikel 8.2 van de Wet IB 2001 benoemt de onderdelen van de standaardheffingskorting. Naar
aanleiding van de voorliggende voorstellen – de samenvoeging van de doorwerkbonus met de
arbeidskorting en de samenvoeging van de alleenstaande-ouderkorting met de aanvullende
alleenstaande-ouderkorting – worden de onderdelen van de arbeidskorting en de doorwerkbonus
samengevoegd tot de (nieuwe) doorwerkbonus en komt het onderdeel van de aanvullende
alleenstaande-ouderkorting te vervallen.

Artikel III, onderdeel Z (artikel 8.7 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

De wijziging in dit onderdeel is het gevolg van het integreren van de doorwerkbonus in de
arbeidskorting en het als gevolg daarvan vervallen van de doorwerkbonus als separate
heffingskorting. De werking van artikel 8.7 van de Wet IB 2001 – de evenredige verlaging van de
standaardheffingskorting met het deel van de heffingskorting voor de algemene
ouderdomsverzekering voor belastingplichtigen van 65 jaar of ouder – is door de integratie van de
doorwerkbonus in de arbeidskorting automatisch ook van toepassing op de doorwerkbonus. Omdat
geen inkomenseffecten bij deze wijziging zijn beoogd, is het effect van artikel 8.7 Wet IB 2001 één
op één verrekend in de percentages van de vijfde kolom van de tabel in artikel 8.11, tweede lid,
van die wet. Als gevolg hiervan zijn de percentages dan ook anders voor de belastingplichtigen die
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aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 64 jaar hebben bereikt dan bij de bestaande
doorwerkbonus.

Artikel III, onderdeel AA (artikel 8.9 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

In dit onderdeel wordt de naam van de heffingskorting (de (nieuwe) doorwerkbonus) die ontstaat
na het samenvoegen van de doorwerkbonus en de arbeidskorting, opgenomen in artikel 8.9.

Artikel III, onderdeel BB (artikel 8.11 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Dit onderdeel beoogt de huidige arbeidskorting en de huidige doorwerkbonus samen te voegen. De
tekst van de arbeidskorting en de doorwerkbonus wordt daarbij grotendeels vervangen door een
tabel. De heffingskorting die dan ontstaat wordt ook weer doorwerkbonus genoemd. In de tabel is
per leeftijdscohort (kolom I en II) af te lezen hoe de doorwerkbonus wordt berekend. De
berekening van de huidige arbeidskorting is opgenomen in de kolommen III (het lage maximum
van de arbeidskorting), IV (het hoge maximum van de arbeidskorting) en VI (de afbouw van de
arbeidskorting voor de hogere inkomens). De huidige doorwerkbonus is opgenomen in kolom V.
Met de wijzigingen in de arbeidskorting en de huidige doorwerkbonus die leiden tot de (nieuwe)
doorwerkbonus zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd. Dit betekent dat de bedragen en
percentages het resultaat blijven van de huidige berekeningswijze in de artikelen 10.1 en 10.7 van
de Wet IB 2001. De inkomenstrajecten en maximumbedragen waarover de huidige arbeidskorting
en de huidige doorwerkbonus worden berekend zijn en blijven verschillend. De voorgestelde
vormgeving van de (nieuwe) doorwerkbonus laat deze grenzen intact, zodat de beoogde stimulans
van beide heffingskortingen volledig blijft bestaan.
De percentages in kolom V voor belastingplichtigen vanaf 65 jaar wijken af van de percentages van
de huidige doorwerkbonus. In de huidige doorwerkbonus was ervoor gekozen de percentages voor
belastingplichtigen ouder dan 65 jaar te verlagen in verband met het feit dat zij niet meer
premieplichtig zijn voor het AOW-deel van de premieheffing. Dit liep dus niet via de daarvoor
bedoelde systematiek van artikel 8.4 van de Wet IB 2001. Om dit te faciliteren was in artikel 8.7
de huidige doorwerkbonus opgenomen waarmee werd voorkomen dat de heffingskorting via de
bestaande systematiek van de heffingskortingen al zou worden aangepast.
In de (nieuwe) doorwerkbonus wordt wel gebruik gemaakt van de bestaande systematiek dat de
heffingskorting wordt verlaagd in het geval belastingplichtigen geheel of gedeeltelijk niet zijn
verzekerd. Om die reden worden de percentages opgenomen voor belastingplichtigen die de
leeftijd van 64 jaar hebben bereikt aangepast. Hierdoor blijft het huidige niveau van de
heffingskorting in tact.
De bedragen en de percentages die thans in de tabel zijn opgenomen zijn gebaseerd op de reeds
vastgestelde tabelcorrectiefactor (1,9%) voor de toepassing van artikel 10.1 van de Wet IB 2001
en de vermoedelijke uitkomsten van de bijstellingen ingevolge artikel 10.7 van die wet. De
bijstellingen ingevolge artikel 10.7 van de Wet IB 2001 zijn mede afhankelijk van het wettelijk
minimum loon (WML) in 2010. Met de tot nu toe bekende indicatoren voor het WML is rekening
gehouden. Wanneer de uitkomst hiervan definitief beschikbaar is, zal bij nota van wijziging de
tabel in artikel 8.11 van de Wet IB 2001 worden geactualiseerd. In de bedragen van het
voorgestelde artikel 8.11 van de Wet IB 2001 zijn de wijzigingen ingevolge het Belastingplan 2008
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en ingevolge het Belastingplan 2010 reeds verwerkt. In 2011 zullen uiteindelijk andere bedragen
en percentages gaan gelden omdat de tabel nog bijstelling ondergaat in verband met de toepassing
van artikel 10.1 en 10.7 bij begin van dat kalenderjaar.

Artikel III, onderdeel CC (artikel 8.12 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Door het samenvoegen van de arbeidskorting en de huidige doorwerkbonus in de (nieuwe)
doorwerkbonus vervalt artikel 8.12 van de Wet IB 2001.

Artikel III, onderdeel DD (artikel 8.14a van de Wet inkomstenbelasting 2001)

In verband met de nieuwe definitie voor de inkomstenbelasting van het begrip partner wordt artikel
3.91, eerste lid, onderdeel b, van de Wet IB 2001 gewijzigd (zie artikel III, onderdeel H). De
onderdelen van artikel 3.91 van de Wet IB 2001 waarnaar in artikel 8.14a van de Wet IB 2001
wordt verwezen, komen tot uitdrukking in het nieuwe partnerbegrip van artikel 1.2 van de van de
Wet IB 2001. Artikel 8.14a, vierde lid, van de Wet IB 2001, verliest als gevolg daarvan zijn werking
en kan komen te vervallen.
In artikel 8.14a van de Wet IB 2001 is de inkomensafhankelijke combinatiekorting neergelegd, met
de daaraan verbonden voorwaarden. Deze heffingskorting is bedoeld voor ouders die arbeid en
zorg voor kinderen combineren. In het kader van de beoogde vereenvoudiging van de
uitvoeringspraktijk van de Belastingdienst en de vooringevulde aangifte is geconcludeerd dat
kinderen tot een leeftijd van 12 jaar vrijwel altijd voldoen aan het criterium tot het huishouden
behoren indien zij staan ingeschreven op hetzelfde adres als de ouder(s). Middels de voorgestelde
tweede volzin kan bij ministeriële regeling worden bepaald in welke specifieke situaties van coouderschap beide ouders in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijk combinatiekorting. Op
deze wijze kan in artikel 8.14a de voorwaarde vervallen dat een kind ten minste zes maanden tot
het huishouden van de belastingplichtige moet behoren. Door deze aanvullende eis te laten
vervallen wordt de uitvoeringspraktijk eenvoudiger; er hoeft immers op één aspect minder te
worden getoetst.
Het in artikel 8.14a, eerste lid, van de Wet IB 2001 genoemde bedrag is aangepast tot het bedrag
zoals dat door de toepassing van artikel 10.1 van de Wet IB 2001 in het jaar 2010 zal gaan gelden.
De tabelcorrectiefactor voor 2010 is 1,9%. In 2011 zal uiteindelijk een ander bedrag gaan gelden
omdat dan bij het begin van dat kalenderjaar bijstelling plaatsvindt in verband met de toepassing
van artikel 10.1 van de Wet IB 2001.
De wijziging in artikel 8.14a van de Wet IB 2001 met betrekking tot de term arbeidsinkomen wordt
toegelicht bij de in artikel III, onderdeel C, opgenomen toelichting op de wijzigingen van artikel
1.7a van de Wet IB 2001.

Artikel III, onderdelen EE en FF (artikelen 8.15 en 8.16 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

In de artikelen 8.15 en 8.16 van de Wet IB 2001 zijn opgenomen de alleenstaande-ouderkorting en
de aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Deze heffingskortingen beogen alleenstaande ouders
een fiscaal voordeel te geven, welk voordeel wordt verhoogd indien de ouder zorg voor kinderen en
werk combineert. In het kader van vereenvoudiging van wetgeving en de uitvoering daarvan wordt
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voorgesteld de genoemde artikelen 8.15 en 8.16 samen te voegen. Artikel 8.16 komt in verband
met deze samenvoeging te vervallen. Met deze samenvoeging is geen inhoudelijke wijziging
beoogd.
In de voorgestelde tekst is verder in het kader van de vereenvoudiging van de uitvoeringspraktijk
van de Belastingdienst en de vooringevulde aangifte een fictie opgenomen op basis waarvan een
kind dat bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt, wordt geacht
tot het huishouden van de belastingplichtige te behoren en tevens wordt geacht door hem in
belangrijke mate te worden onderhouden. De eis dat een kind op hetzelfde adres als de
belastingplichtige moet staan ingeschreven in de GBA blijft wel gelden; dit is objectief te toetsen en
voor in te vullen door de Belastingdienst. Voor de leeftijdsgrens van 16 jaar is gekozen omdat het
bij kinderen tot en met die leeftijd vrijwel niet voorkomt dat het kind op hetzelfde adres staat
ingeschreven, maar niet tot het huishouden van de desbetreffende ouder behoort dan wel niet in
belangrijke mate door die ouder wordt onderhouden. Bij oudere kinderen komt dat veel vaker voor
en zou een dergelijke fictie derhalve niet meer goed verdedigbaar zijn. Voor kinderen met een
leeftijd tussen 16 en 27 jaar zal de belastingplichtige derhalve aan moeten blijven tonen dat het
kind in belangrijke mate door hem wordt onderhouden.
Op deze plaats wordt ingegaan op de toezegging, gedaan in het algemeen overleg op 10 juni
2009 18 , om nader toe te lichten waarom de (aanvullende) alleenstaande-ouderkorting niet wordt
geharmoniseerd met het nieuwe partnerbegrip. Recht op de (aanvullende) alleenstaandeouderkorting bestaat alleen indien een belastingplichtige meer dan zes maanden geen partner
heeft. Voorts moet hij meer dan zes maanden een huishouding voeren met geen ander dan
kinderen die aan het begin van het kalenderjaar jonger zijn dan 27 jaar. Er mag dus ook geen
sprake zijn van een medebewoner. De reden daarvoor is dat een medebewoner de draagkracht van
het huishouden vergroot en tot schaalvoordelen leidt. Omdat het expliciet gaat om een faciliteit
voor een alleenstaande ouder, geldt een breder criterium dan het al dan niet hebben van een
partner.

Artikel III, onderdeel FF (artikel 8.16 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Dit artikel wordt toegelicht bij de in artikel III, onderdeel EE, opgenomen toelichting op de wijziging
van artikel 8.15 van de Wet IB 2001.

Artikel III, onderdeel GG (artikel 8.19 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

De wijziging van artikel 8.19 van de Wet IB 2001 betreft een technische wijziging die samenhangt
met de overgang van twee peildata naar één peildatum.

Artikel III, onderdeel HH (artikel 8.20 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

De wijziging van artikel 8.20 van de Wet IB 2001 betreft een technische wijziging die samenhangt
met de overgang van twee peildata naar één peildatum.

18
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Artikel III, onderdelen II en JJ (artikel 10.1 en 10.7 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

In verband met de voorgestelde samenvoeging van de artikelen 8.15 en 8.16 van de Wet IB 2001,
opgenomen in artikel III, onderdelen EE en FF, van dit wetsvoorstel, kan de verwijzing naar artikel
8.16 in de indexeringsbepaling van artikel 10.1 Wet IB 2001 komen te vervallen.
In deze onderdelen worden tevens de regelingen met betrekking tot de indexering van de
arbeidskorting en de huidige doorwerkbonus – welke zijn samengevoegd tot de (nieuwe)
doorwerkbonus – aangepast aan de nieuwe vormgeving. Met deze aanpassingen is geen
inhoudelijke wijziging beoogd. De systematiek van de huidige indexering van de arbeidskorting en
de huidige doorwerkbonus blijft ongewijzigd.
In het (nieuwe) tweede lid van artikel 10.7 is ten behoeve van de berekening van de percentages
van de vierde kolom van artikel 8.11, tweede lid, Wet IB 2001, een tabel opgenomen met het
maximum bedrag van de (nieuwe) doorwerkbonus zoals te berekenen in de kolommen I tot en met
IV. Deze bedragen zijn overeenkomstig de maximale bedragen van de huidige arbeidskorting, en
worden eveneens jaarlijks worden geïndexeerd.
Met het oog op de substantiële wijziging in de vormgeving van de arbeidskorting en de
doorwerkbonus, wordt artikel 10.7 van de Wet IB 2001 in zijn geheel vervangen.
In de bedragen van de voorgestelde artikelen 8.11 en 10.7 van de Wet IB 2001 zijn alle
wijzigingen tot en met 1 januari 2011 én de indexering per 1 januari 2010 reeds verwerkt. Na
inwerkingtreding van artikel III, onderdeel BB, op 1 januari 2011, moeten de bedragen en
percentages door toepassing van de aangepaste indexeringsbepalingen op de gebruikelijke wijze
worden vervangen door bedragen en percentages van 2011.

Artikel III, onderdeel JJ (artikel 10.7 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Dit artikel wordt toegelicht bij de in artikel III, onderdeel II, opgenomen toelichting op de wijziging
van artikel 10.1 van de Wet IB 2001.

Artikel IV

Artikel IV (artikel 1.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

In artikel 1.2, eerste lid, van de wet IB 2001 zijn objectieve criteria opgenomen op grond waarvan
belastingplichtigen als partner kwalificeren. Vanuit uitvoeringsoverwegingen is ervoor gekozen om
iemand ook als partner aan te merken indien deze in het voorafgaande jaar partner was en nog
steeds op hetzelfde adres in de GBA staat ingeschreven. Aangezien er van het voorafgaande jaar
wordt uitgegaan, treedt dit criterium in werking een jaar nadat het basispartnerbegrip en de
aanvullende objectieve criteria in werking zijn getreden.
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Artikel V

Artikel V, onderdeel A (artikel 10 van de Wet op de loonbelasting 1964)

Het nieuwe stelsel, verder de “werkkostenregeling” genoemd, gaat ervan uit dat alle vergoedingen
en verstrekkingen tot het loon behoren. Wat betreft vergoedingen ter zake van kosten of
verstrekkingen ter vervulling van de dienstbetrekking waarin iedere vorm van beloningselement of
voordeel ontbreekt, is dat niet vanzelfsprekend. Daarom is aan het eerste lid van artikel 10 van de
Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) toegevoegd dat ook al hetgeen wordt vergoed of
verstrekt in het kader van de dienstbetrekking, tot het loon behoort. Daarmee komen ook de vrije
vergoedingen en verstrekkingen – zowel de vergoedingen ter behoorlijke vervulling van de
dienstbetrekking als andere vergoedingen voorzover zij naar algemene maatschappelijke
opvattingen niet als beloningsvoordeel worden ervaren - zoals thans geregeld in Hoofdstuk IIA,
binnen het bereik van het loonbegrip om als eindheffingsbestanddeel weer van het loon van de
werknemer “afgebogen” te worden.
Kosten van de inhoudingsplichtige, gemaakt ten behoeve van derden, die de werknemer voorschiet
en die hij (meestal op declaratiebasis) terugkrijgt, vallen – net als thans - niet onder het ruime
loonbegrip. Bij deze zogeheten intermediaire kosten doet een werknemer uitgaven in opdracht en
voor rekening van zijn werkgever. Het initiatief tot het maken van de kosten ligt bij de werkgever.
Van intermediaire kosten is sprake bij:
-

de aanschafkosten van zaken die tot het vermogen van de werkgever gaan behoren;

-

kosten die gemaakt worden voor zaken die behoren tot het vermogen van de werkgever (en
die aan de werknemer ter beschikking zijn gesteld);

-

kosten die specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering (en dus niet specifiek met het
functioneren van de werknemer).

Ter verduidelijking wat voorbeelden. Een typisch voorbeeld van intermediaire kosten is de situatie
dat een werknemer met de ter beschikking gestelde bedrijfsauto tankt, zelf afrekent en vervolgens
de benzine declareert, de werknemer die viltstiften voor het beschrijven van een whiteboard bij
een vergadering voorschiet of de werknemer die namens de werkgever op een beurs staat en
aldaar kosten voorschiet.
Als de werknemer de bedragen voor zijn werkgever heeft voorgeschoten, speelt de terugbetaling
van dat voorschot zich af buiten de loonsfeer. Dat blijft zo. De genoemde kosten zijn geen kosten
van de werknemer. De terugbetaling van intermediaire kosten is geen kostenvergoeding in de
fiscale betekenis en maakt dus geen onderdeel uit van gerichte vrijstellingen of het algemene
forfait.

Artikel V, onderdeel B (artikel 11 van de Wet op de loonbelasting 1964)

De uitzonderingsbepalingen van artikel 11 van de Wet LB 1964 voor vergoedingen en
verstrekkingen die naar algemeen maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel worden
ervaren, alsmede voor studiekosten ter zake van een opleiding of studie die de werknemer volgt
met het oog op verwerven van inkomen, de verstrekking van de inrichting van werkruimte in de
woning en de tijdelijke verstrekking van ander vervoer vanwege wegwerkzaamheden vervallen.
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Daarmee behoren deze tot het loon. In de nieuwe systematiek van de werkkostenregeling vormen
dergelijke vergoedingen of verstrekkingen eindheffingsbestanddelen, waarbij wat betreft de
studiekosten een gerichte vrijstelling geldt zodat ze niet in het algemeen forfait vallen.
De aanspraak op een overlijdensuitkering – thans vrijgesteld in het eerste lid, onderdeel i - wordt
opgenomen in onderdeel m. Het betreft een technische aanpassing zonder inhoudelijke wijziging.

Artikel V, onderdeel C (artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964)

Volgens het wetsvoorstel Belastingplan 2010 wordt met ingang van 1 januari 2010 in artikel 12a
van de Wet LB 1964 (de gebruikelijkloonregeling) ook het begrip partner opgenomen. Dit begrip is
gelijk aan dat voor de terbeschikkingstellingsregeling (tekst 2010). Het nieuwe partnerbegrip wordt
met ingang van 1 januari 2011 ingevoerd en geldt dan ook voor de terbeschikkingstellingsregeling.
Met de onderhavige wijziging van de Wet LB 1964 wordt bewerkstelligd dat ook het begrip partner
voor de gebruikelijkloonregeling op dat moment dienovereenkomstig wordt gewijzigd.

Artikel V, onderdeel D (artikel 13 van de Wet op de loonbelasting 1964)

In artikel 13, eerste lid, van de Wet LB 1964 is geregeld dat niet in geld genoten loon in
aanmerking wordt genomen naar de waarde in het economische verkeer, met dien verstande dat
als de werkgever voor deze natura-beloning van een derde, niet zijnde een met de
inhoudingsplichtige verbonden vennootschap, een factuur ontvangt, hij van het aan hem in
rekening gebrachte bedrag mag uitgaan. Om misverstanden te voorkomen zij opgemerkt dat het
gaat om het factuurbedrag met inbegrip van de in rekening gebrachte omzetbelasting. In de Wet
op de omzetbelasting 1968 is de aftrek van voorbelasting nader geregeld.
In de praktijk van collectieve verstrekkingen werd de factuurwaarde al vaak gehanteerd ter
bepaling van de waarde in het economische verkeer. Dat gold niet voor individuele verstrekkingen
van loon in natura. Zowel de bepaling van de waarde in het economische verkeer - in het bijzonder
als er prijsverschillen zijn tussen min of meer vergelijkbare producten die onder min of meer
vergelijkbare voorwaarden worden aangeboden - als van de besparingswaarde - voor zover het
vervullen van de dienstbetrekking het gebruik of verbruik van de verstrekking met zich bracht brachten veel discussie met de inspecteur te weeg.
Door de invoering van de werkkostenregeling, waarbij een overschrijding van de forfaitaire ruimte
voor rekening van de werkgever komt, staat de persoon van de werknemer in zoverre minder
centraal. Daarmee verliest het criterium van de besparingswaarde zijn belang. Aan de genoemde
discussies komt daardoor nu een einde. De factuurwaarde komt te gelden voor alle gevallen, ook
bij individuele verstrekkingen, waarin de natura-beloning van een onafhankelijke derde wordt
betrokken. Het factuurbedrag brengt duidelijkheid.
Alleen als de werkgever de natura-beloning niet of niet in die vorm bij een onafhankelijke derde
heeft aangeschaft dient de waarde in het economische verkeer te worden vastgesteld.
In artikel 13, tweede lid, van de Wet LB 1964 is geregeld dat de verstrekking van branche-eigen
producten bij de eigen werkgever dan wel bij een met de eigen werkgever verbonden
vennootschap, gewaardeerd wordt naar hetgeen voor de aanschaf van deze producten in het
economische verkeer aan een derde in rekening zou worden gebracht. Het moet daarbij gaan om
een prijs die in voor het overige overeenkomstige omstandigheden voor een derde geldt. De
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omstandigheden zijn voor het overige overeenkomstig ingeval het product als zodanig in dezelfde
vorm en onder dezelfde voorwaarden aan derden (net als de werknemer een eindgebruiker) wordt
aangeboden. Als waarde wordt zo de prijs in aanmerking genomen die geldt voor de consument die
eindgebruiker van het product is.
Ter toelichting het volgende. Als waarde wordt zo de consumentenprijs - de prijs voor de
consument die eindgebruiker van het product is – in aanmerking genomen.
Als een groothandel alleen in grootverpakkingen, af magazijn, aan derden levert is die situatie niet
voldoende gelijk aan het thuis afleveren van een afzonderlijk product. Feitelijk gaat het dan niet
om gelijke producten of overeenkomstige omstandigheden zodat teruggevallen wordt op de waarde
in het economische verkeer. Dat is in zo’n geval de laagste prijs die op het moment dat de
werknemer het product krijgt voor dat product in de consumentenmarkt geldt. Ongewijzigd blijft de
regel (verplaatst naar het vijfde lid van artikel 13) dat de eigen bijdrage van de werknemer in
mindering kan worden gebracht, maar niet verder dan tot nihil. Het verschil tussen de geldende
consumentenprijs en de eigen bijdrage van de werknemer voor producten uit eigen bedrijf vormt
een eindheffingsbestanddeel, dat in de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling valt. Ook
indien de korting voor een product uit eigen bedrijf niet bij aanschaf verrekend wordt, maar
bijvoorbeeld per kwartaal achteraf, wordt de uitbetaling van de korting als eindheffingsbestanddeel
aangemerkt en komt aldus binnen het algemene forfait van de werkkostenregeling terecht.
Daarmee wordt een als knellend ervaren regeling voor producten uit eigen bedrijf aanzienlijk
verruimd. Het geeft de werkgever de vrijheid, met werknemers al dan niet een maximum af te
spreken dat is afgestemd op de eigen bedrijfsvoering.
In artikel 13, derde lid, van de Wet LB 1964 is een delegatiebepaling opgenomen voor de
waardering van voorzieningen die geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt of verbruikt
worden. De waarde van dergelijke voorzieningen kan op grond van deze bepaling lager worden
vastgesteld dan de waarde in het economische verkeer.
In de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 worden de bepalingen omtrent voorzieningen op de
werkplek die thans geheel zijn vrijgesteld, gecontinueerd. Daarbij kan gedacht worden aan
arbovoorzieningen, consumpties tijdens werktijd, uniformen, bedrijfsfitness op de werkplek en
dergelijke. Ook de waardering van maaltijden in de bedrijfskantine, huisvesting op een
boorplatform en dergelijke kan op grond van de delegatiebepaling voortgezet worden.
Ook het genot van voorzieningen die maar ten dele zijn gebonden aan de werkplek, kunnen zo
forfaitair gewaardeerd worden op een lagere waarde dan de waarde in het economische verkeer.
Als voorbeeld gelden de mobiele telefoon, de Blackberry en de portable PC. Ook hierin is geen
wijziging beoogd.
Bij een waardering hoger dan nihil is toerekening op persoonsniveau niet vereist en kan de
werkgever volstaan met het totaal aantal van de verstrekkingen te vermenigvuldigen met de
(forfaitaire) waarde. De uitkomst valt in het algemene forfait van de werkkostenregeling. Daar
waar het gebruikelijk is de kosten van een verstrekking in de vorm van een bedrijfsmiddel af te
schrijven, kan met de hoogte van de afschrijving rekening worden gehouden.
De overige wijzigingen in artikel 13 van de Wet LB 1964 zien op vernummering.
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Artikel V, onderdeel E (Hoofdstuk IIA van de Wet op de loonbelasting 1964)

Door de invoering van de werkkostenregeling, toegelicht in artikel V, onderdelen A, B, D, I en J,
vervalt hoofdstuk IIA – vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Artikel V, onderdeel F (artikel 21c, 22a en 26 van de Wet op de loonbelasting 1964)

In deze onderdelen wordt de arbeidskorting vervangen door de (nieuwe) doorwerkbonus
overeenkomstig de nieuwe vormgeving daarvan in de Wet IB 2001, zoals voorgesteld in artikel III,
onderdeel BB. Bij deze wijziging is rekening gehouden met wijzigingen als gevolg van de
Belastingplannen 2008, 2009 en 2010. Aanpassingen op grond van andere voorstellen worden
afhankelijk van de besluitvorming daarover op een later tijdstip, maar voor 1 januari 2011
opgenomen in deze wijziging.

Artikel V, onderdeel G (artikel 22a van de Wet op de loonbelasting 1964)

Voor een toelichting op dit onderdeel wordt verwezen naar de toelichting bij artikel V, onderdeel F
(artikel 21c van de Wet LB 1964)

Artikel V, onderdeel H (artikel 26 van de Wet op de loonbelasting 1964)

Voor een toelichting op dit onderdeel wordt verwezen naar de toelichting op artikel V, onderdeel F
(artikel 21c van de Wet LB 1964).

Artikel V, onderdeel I (artikel 31 van de Wet op de loonbelasting 1964)

In artikel 31, eerste lid, van de Wet LB 1964 is in het nieuwe onderdeel d de ter beschikking
gestelde bestelauto die afwisselend door twee of meer medewerkers wordt gebruikt als
eindheffingsbestanddeel aangemerkt, in het nieuwe onderdeel e gevolgd door spaarloon. Het
betreft een vernummering. Eveneens ongewijzigd blijven de bepalingen omtrent
naheffingsaanslagen, tijdelijke knelpunten van ernstige aard en uitkeringen van publiekrechtelijke
aard.
Bezwaarlijk te individualiseren loon en loon met een bestemmingskarakter, thans aangewezen als
eindheffingsbestanddelen vallen onder de werkkostenregeling in het algemene forfait, met
uitzondering van het loon van de doorlopend afwisselend door meer dan twee personen gebruikte
ter beschikking gestelde bestelauto en spaarloon. Daarom vervallen van artikel 31, eerste lid, een
aantal onderdelen. Het betreft onderdeel d (oud), onderdeel e, onder 2°(oud), en de onderdelen f,
g en h (oud).
Onderdeel f van het eerste lid van artikel 31 vormt een van de pijlers waarop de
werkkostenregeling is gebaseerd. Met de gekozen formulering vervalt het onderscheid naar de
mate van zakelijkheid en beloning. De ruime omschrijving omvat onder meer alle vrije
vergoedingen en verstrekkingen uit het vervallen hoofdstuk IIA van de Wet LB 1964 zonder de
normeringen en beperkingen die daarbij golden. Tegelijk kunnen verstrekkingen met een
beloningskarakter zoals kerstpakketten onder de werking van dit onderdeel gebracht worden. In
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artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet LB 1964 is bepaald dat de inhoudingsplichtige in
geval van tegenwoordige arbeid vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsbestanddeel kan
aanwijzen. Daarbij geldt als voorwaarde dat de totale omvang van aangewezen vergoedingen en
verstrekkingen niet in belangrijke mate mag afwijken van hetgeen in voor het overige
overeenkomstige omstandigheden gebruikelijk is.
De werkkostenregeling is bedoeld ter vervanging van de huidige regeling voor vrije vergoedingen
en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking, en thans benoemde
eindheffingsbestanddelen. Van dergelijke kosten is in het algemeen alleen sprake bij het
daadwerkelijk verrichten van werkzaamheden. Een inhoudingsplichtige kan daarom in beginsel –
afgezien van de hierna toegelichte uitzondering - alleen gebruik maken van het algemene forfait of
de gerichte vrijstellingen ingeval sprake is van loon uit tegenwoordige arbeid.
Waar het huidige eindheffingsregime de werkgever de mogelijkheid biedt in geval van bezwaarlijk
te individualiseren loon of kleine geschenken in natura te besluiten de eindheffing over dat
loonbestanddeel niet voor zijn rekening te nemen – en dus bij het loon van de werknemer in
aanmerking te nemen – geldt voor de werkkostenregeling geen keuzemogelijkheid niet meer.
Dat is ook niet nodig omdat de werkgever vooraf, dat wil zeggen voor het fiscale
genietingsmoment, kan kiezen en afspraken maken met zijn werknemer(s) wie de belasting voor
zijn rekening neemt.
In het kader van de vereenvoudiging gaan vele detailregelingen in het algemene forfait op.
Daarmee geeft de werkkostenregeling werkgevers meer vrijheid dan thans om afspraken met
werknemers te maken over omzetten van belast loon in een vergoeding of verstrekking die als
eindheffingsbestanddeel aangewezen wordt. Als afbakening is een bepaling opgenomen dat de
omvang van de als eindheffingsbestanddeel aangewezen vergoedingen en de waarde van
verstrekkingen niet in belangrijke mate mag afwijken van hetgeen in voor het overige
overeenkomstige omstandigheden gebruikelijk is. Deze bepaling is erop gericht om oneigenlijk
gebruik te beperken en biedt de inspecteur de mogelijkheid extreme situaties te bestrijden.
Daarbij kan gedacht worden aan een werkgever die – in absolute bedragen gemeten – nog veel
forfaitaire ruimte heeft en dat aan één enkele werknemer toekent die zo zijn loon waarover hij
belasting betaalt aanzienlijk fors ziet dalen. Ook denkbaar is een situatie dat de werkgever al
boven zijn forfaitaire ruimte komt maar met een werknemer met een hoog inkomen afspraken
maakt om bij de werknemer belast loon om te ruilen voor vergoedingen of verstrekkingen in de
vorm van eindheffingsbestanddelen. Uitgaande van de gedachte dat een dergelijk oneigenlijk
gebruik geen hoge vlucht zal nemen – en dan nog slechts in individuele gevallen - is gekozen voor
een bepaling die slechts bij uitzondering hanteerbaar is. Mocht in de praktijk blijken dat oneigenlijk
gebruik veelvuldig voorkomt, zullen aanvullende maatregelen worden overwogen.
In artikel 31, eerste lid, onderdeel g, is een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt dat, voor
zover sprake is van inkomsten uit vroegere arbeid, bepaalde vergoedingen en verstrekkingen als
eindheffingsbestanddeel worden aangemerkt.
De bestaande praktijk laat zien dat werkgevers ook aan hun postactieven, oud-werknemers die
inmiddels met VUT of pensioen zijn, nog het jaarlijkse kerstpakket verstrekken, of
personeelskorting op producten uit eigen bedrijf verlenen. Het is de bedoeling dat door de nieuwe
regeling hieraan – net als thans binnen zekere grenzen het geval is – geen fiscale gevolgen voor de
postactieven zijn verbonden.
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Voordelen van postactieven in het kader van de aanschaf van branche-eigen producten, alsmede
geschenken in natura zoals kerstpakketten worden, voor zover actieve werknemers een dergelijk
voordeel eveneens ontvangen, als eindheffingsbestanddeel onder het algemene forfait gebracht.
De aanpassingen in artikel 31, tweede lid, van de Wet LB 1964 zijn technisch van aard. In het
tweede lid, onderdeel b, is het tarief voor het spaarloon bepaald en in onderdeel c is bepaald dat
de belasting over vergoedingen en verstrekkingen berekend wordt aan de hand van artikel 31a.
Artikel 31, vierde lid, van de Wet LB 1964 bevat een limitatieve opsomming van vergoedingen en
verstrekkingen die niet als eindheffingsbestanddeel kunnen worden aangemerkt. Deze
vergoedingen en verstrekkingen behoren – net als thans - tot het loon. Het privégebruik van een
ter beschikking gestelde auto en het genot van een dienstwoning vormen aanzienlijke
beloningsbestanddelen en passen niet goed in een forfaitaire regeling, bedoeld voor kosten ter
behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, kleine verstrekkingen en “zwak loon”. Wat betreft
de ook voor privédoeleinden ter beschikking gestelde auto wordt bij de forfaitaire vaststelling van
de waarde van privégebruik het gedeelte dat toerekenbaar is aan buitengewone
beveiligingsmaatregelen uitgezonderd. Te denken valt aan kogelvrij- of slagvastglas, deur- of
vloerpantsering, doorrijbanden etcetera. Daarmee vormt deze uitzondering een voortzetting van de
regeling, ondergebracht in artikel 82, eerste lid, onderdeel l, van de Uitvoeringsregeling
loonbelasting 2001, die per 1 maart 2009 in werking is getreden.
Vergoedingen ter zake van (strafrechtelijke gevolgen van) criminele activiteiten en
overeenkomstige verstrekkingen blijven als een ongewenst fenomeen tot het loon waarover de
werknemer belasting betaalt behoren. Het betreft een voortzetting van het huidige beleid.
Voor het overige is sprake van vernummering.

Artikel V, onderdeel J (artikel 31a van de Wet op de loonbelasting 1964)

In artikel 31a, eerste lid, van de Wet LB 1964 is geregeld dat per inhoudingsplichtige belasting is
verschuldigd met betrekking tot eindheffingsbestanddelen als bedoeld in artikel 31, eerste lid,
onderdeel f en onderdeel g, van de Wet LB 1964. Deze bepaling maakt het mogelijk verschillen in
kostenpatroon tussen (groepen) werknemers op te heffen en geeft vorm aan eindheffing op
bedrijfsniveau.
Zowel de vergoedingen en verstrekkingen aan actieve werknemers (artikel 31, eerste lid,
onderdeel f) als de vergoedingen en verstrekkingen aan postactieven (artikel 31, eerste lid,
onderdeel g) vallen in de werkkostenregeling binnen het bereik van het forfait van 1,5% van de
loonsom. Voor zover dit forfait reeds volledig wordt benut, wordt over het meerdere de eindheffing
toegepast.
In het tweede lid is bepaald dat het tarief 80% bedraagt. De hoogte van het tarief is gebaseerd op
(gebruteerd) tabeltarief, om te benadrukken dat de werkgever de belasting van de werknemer
voor zijn rekening neemt.
Het berekenen van de forfaitaire ruimte geschiedt aan de hand van het loon waarover de
werknemers zelf belasting zijn verschuldigd. In de praktijk betekent dat dat het totaal van kolom
14 van de loonstaat van het betreffende aangiftetijdvak de grondslag voor de berekening van het
forfait vormt.
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Gerichte vrijstellingen
In artikel 31a, tweede lid van de Wet LB 1964 is bepaald dat de verschuldigde belasting over
vergoedingen en verstrekking wordt berekend naar een tarief van 80%. Deze vergoedingen en
verstrekkingen mogen worden verminderd, maar niet verder dan tot nihil, met 1,5% van het loon
waarover met toepassing van de artikelen 20a en 20b belasting wordt geheven, alsmede een
aantal gerichte vrijstellingen. Het algemene forfait van 1,5% van de loonsom vormt een tweede
pijler van de werkkostenregeling. De gerichte vrijstellingen vormen een laatste pijler en zien op
absoluut en relatief omvangrijke vergoedingen en verstrekkingen waarbij het zakelijk karakter
nadrukkelijk een rol speelt. Om de zakelijkheid daarvan vast te kunnen stellen blijven de
gebruikelijke normeringen en beperkingen gelden, met de administratieve lasten die daarbij horen.
Verhuiskostenvergoedingen volgen de hoofdregel en vallen – zonder normering of beperking - in
het algemene forfait, tenzij sprake is van een bedrijfsverplaatsing. De gerichte vrijstelling voor
bedrijfsverplaatsing kent wel nadere normering en beperking.

Reiskosten
In onderdeel a van het tweede lid is een gerichte vrijstelling opgenomen voor zakelijke reiskosten,
met inbegrip van kosten van woon-werkverkeer. In de eerste plaats zijn de werkelijke kosten voor
vervoer in het kader van de dienstbetrekking per openbaar vervoer, taxi, luchtvaartuig, schip of
vervoer vanwege de werkgever vrijgesteld. De onderbouwing vindt plaats aan de hand van
facturen of bonnen.
Voor de andere situaties zijn de vergoedingen tot € 0,19 per afgelegde reiskilometer vrijgesteld,
ongeacht of dat per auto, fiets, bromfiets of lopend plaats vindt. Dit betekent een voortzetting van
de huidige praktijk.
De administratieve vastleggingen, nodig om vast te kunnen stellen of en in hoeverre sprake is van
een reis in het kader van de dienstbetrekking (waaronder woonwerkverkeer) blijven ongewijzigd.
Ook blijft het in situaties waarin de werknemer regelmatig reist naar een vaste plaats van
werkzaamheden voor de berekening van vaste vergoedingen toegestaan uit te gaan van de thans
geldende systematiek.

Tijdelijke verblijfkosten
Voor tijdelijke verblijfkosten is in het tweede lid, onderdeel b, een gerichte vrijstelling opgenomen.
Het gaat dan om maaltijden, overnachtingen en dergelijke tijdens dienstreizen. Ook dit betreft
geen wijziging ten opzichte van de huidige praktijk.

Opleidingen en studie
De huidige vrijstellingen voor cursussen, congressen en dergelijke, met inbegrip van de reis- en
verblijfkosten ter zake, en voor studiekosten, met bijbehorende voorwaarden, zijn in het tweede
lid, onderdeel c, omgezet in een gerichte vrijstelling. Studiekosten voor een opleiding of studie die
gericht is op het verwerven inkomen uit werk of woning zijn met de thans geldende normen en
beperkingen in het tweede lid, onderdeel d, opgenomen als gerichte vrijstelling.

Extraterritoriale kosten
In onderdeel e van het tweede lid is een gerichte vrijstelling opgenomen voor extra kosten van
tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst in het kader van de dienstbetrekking. Behoudens een
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enkele tekstuele aanpassing is geen wijziging beoogd in de voorwaarden voor extraterritoriale
kosten ten opzichte van de regeling zoals deze thans geldt.

Verhuiskosten in het kader van bedrijfsverplaatsingen
Een verhuiskostenvergoeding voor individuele werknemers doet zich verspreid over de tijd voor en
is van beperkte invloed op het algemene forfait. De invloed in geval van bedrijfsverplaatsing, waar
sprake is van een opeenhoping van relatief hoge kosten, wordt onwenselijk geacht. In onderdeel f
van het tweede lid is derhalve een gerichte vrijstelling opgenomen voor verhuiskosten in het kader
van bedrijfsverplaatsingen. Voor verhuiskostenvergoedingen in individuele gevallen is geen
gerichte vrijstelling opgenomen. Een werkgever kan in dergelijke situaties naar eigen inzichten
afspraken maken met een werknemer over de vereiste verhuisafstand en omvang van de
tegemoetkoming. Een vergoeding of verstrekking in het kader van een verhuizing valt als
eindheffingsbestanddeel in het algemene forfait. Bedrijfsverplaatsingen komen slechts bij een
beperkt aantal werkgevers aan de orde; tegelijk gaat het om relatief veel werknemers en dus
relatief hoge kosten. Daarom is in het tweede lid, onderdeel f, een gerichte vrijstelling opgenomen
voor verhuiskosten in het kader van bedrijfsverplaatsing met een delegatiebevoegdheid. Behalve
de thans geldende normering en beperking van verhuiskosten wordt daarbij aanvullend
opgenomen wanneer sprake is van een bedrijfsverplaatsing waarvoor de gerichte vrijstelling geldt.
Het voornemen is de situatie uit te zonderen dat een bedrijf dat in aanmerking komt voor de
gerichte vrijstelling voor bedrijfsverplaatsing, uitsluitend de grootaandeelhouder (eventueel samen
met zijn partner) in dienst heeft.

Door de kosten van vergoedingen en verstrekkingen, genoemd in de gerichte vrijstellingen aan te
merken als eindheffingsbestanddelen, blijft het niet-vrijgestelde gedeelte binnen de kring van
eindheffingsbestanddelen. Bovenmatigheid van de gerichte vrijstellingen komen daarmee ook voor
rekening van de werkgever; het gedeelte van een kilometervergoeding boven € 0,19 bijvoorbeeld
komt terecht in het algemene forfait.

In artikel 31a, derde lid, van de Wet LB 1964 is bepaald dat ingeval van vaste kostenvergoedingen
voor kosten die vallen onder de gerichte vrijstellingen, aan de bepaling van de hoogte (een
onderzoek naar) de werkelijke kosten aan ten grondslag moet liggen.

In het vierde lid is, om de praktijk tegemoet te komen, een bepaling opgenomen dat gebruik
gemaakt mag worden van het loon van de werknemers over het gehele voorafgaande kalenderjaar,
herleid naar het tijdvak. Als bijvoorbeeld een werkgever met een loontijdvak van een maand
ervoor kiest om gebruik te maken van deze bepaling deelt hij het totaal jaarloon (waarover de
werknemers belasting zijn verschuldigd) van het voorafgaande kalenderjaar door 12. Zo ontstaat
een vast bedrag aan ruimte per maand en worden pieken (vakantiegeld, dertiende maand)
vermeden. Na afloop van het jaar moet alsnog een definitieve berekening plaatsvinden.
Pieken als gevolg van een grote kostenpost, bijvoorbeeld de verstrekking van werkkleding, kunnen
op grond van het vijfde lid weggenomen worden. Het is toegestaan om de forfaitaire jaarruimte,
berekend naar de loonsom van het voorafgaande kalenderjaar eerst te vullen en pas bij
overschrijding periodiek af te rekenen. Definitieve afrekening vindt plaats na afloop van het jaar.
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Artikel VI

Artikel VI (artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)

Het begrip echtgenoot wordt vervangen door het nieuwe basispartnerbegrip van artikel 5a van de
AWR (zie artikel XVI, onderdeel B).

Artikel VII

Artikel VII (artikel 31 van de Wet op de omzetbelasting 1968)

Op grond van het bepaalde in artikel 17 van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet
OB) wordt, ingeval de aftrek van de in aanmerking komende belasting meer bedraagt dan de in het
tijdvak verschuldigd geworden belasting, het verschil aan de ondernemer op zijn verzoek
terugbetaald. Op grond van het bepaalde in het thans geldende artikel 33, eerste lid, van de Wet
OB geschiedt een verzoek om teruggaaf van belasting bij de aangifte over het tijdvak waarin het
recht op teruggaaf is ontstaan. In het zevende lid van voornoemd artikel 33 is bepaald dat de
inspecteur op het verzoek om teruggaaf beslist bij voor bezwaar vatbare beschikking. In de
praktijk worden de verzoeken van voormeld artikel 17 (negatieve aangiften) in de regel binnen één
maand afgedaan. Indien het wetsvoorstel Implementatie richtlijnen BTW-pakket (31 907) tot wet is
of wordt verheven en in werking treedt of is getreden, wordt voornoemd artikel 33 van de wet
gewijzigd en vernummerd tot artikel 31.
In de wet is thans geen regeling voor de termijn van het afdoen van de verzoeken om
teruggaaf van belasting door de inspecteur opgenomen. Alsdan gelden ter zake de regels van de
Awb. Op grond van artikel 4:13, eerste lid, van de Awb dient een beschikking te worden gegeven
binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag. In het tweede lid van dat artikel 4:13
is verder bepaald dat de redelijke termijn in iedere geval is verstreken binnen acht weken na
ontvangst van de aanvraag. Die termijn van acht weken kan overigens worden verlengd indien de
inspecteur een kennisgeving als bedoeld in artikel 4.14, derde lid, van de Awb uitreikt.
Ter wille van de rechtszekerheid is in het negende lid van artikel 31 van de Wet op de
omzetbelasting 1968 een regeling opgenomen, die zeker stelt dat bij afdoening van de verzoeken
om teruggaaf van belasting de regels van afdeling 4.1.3 van de Awb van toepassing zijn. De
regeling is overigens van toepassing op alle verzoeken om teruggaaf, andere dan die van
buitenlandse ondernemers.

Artikel VIII

Artikel VIII (artikel 22 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994)

Artikel 22, derde lid, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 voorziet voor de toepassing
van de motorrijtuigenbelasting in een vermindering van de eigen massa van een hybride
personenauto of bestelauto. Het gewicht van de elektromotor (en de daarbij behorende accu’s)
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wordt niet meegerekend mits daartoe een verzoek is ingediend. De inspecteur beslist op het
verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking. Het aantal auto’s dat naast een benzinemotor over
een elektromotor beschikt, is toegenomen en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren
nog fors toeneemt. Dit is de reden dat het gewicht van de elektromotor forfaitair wordt bepaald op
125 kilo en de inspecteur deze vermindering eigener beweging zal toepassen. Voortaan is een
verzoek van de belastingplichtige voor de vermindering van het gewicht van de elektromotor
derhalve niet meer nodig. Voor een substantieel deel van de hybride auto’s heeft deze wijziging
geen effect, omdat deze auto’s vanaf 1 januari 2010 onder het nihiltarief van de
motorrijtuigenbelasting vallen. In de toekomst kan deze maatregel echter aanzienlijke
administratieve lasten en uitvoeringskosten voorkomen.

Artikel IX

Artikel IX, onderdeel A (artikel 27 van de Wet op de accijns)

In het algemeen deel van deze memorie is aangegeven dat een vereenvoudiging zou kunnen
worden bereikt door de minerale oliën (LPG, gasolie en halfzware olie) voortaan alleen nog te
belasten met accijns.
De per 1 januari 1996 ingevoerde energiebelasting (hierna: EB) was primair bedoeld voor
elektriciteit en aardgas. Omdat de vorenbedoelde minerale oliën kunnen worden gebruikt als
substituut voor aardgas, is er bij de voorbereiding van het wetsvoorstel EB (1995) voor gekozen
deze brandstoffen in de heffing van EB te betrekken. Dit had wel tot gevolg dat op deze
brandstoffen zowel accijns als EB wordt geheven, zij het dat voor LPG accijns verschuldigd is indien
het wordt gebruikt voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen of
voor de voortstuwing van luchtvaartuigen (hierna aangeduid als: wegverkeer), terwijl EB is
verschuldigd voor LPG dat is bestemd voor ander gebruik (hierna aangeduid als: niet-wegverkeer).
Samengevat is de huidige tariefstelling als volgt:
Brandstof

Accijns

Energiebelasting

Totaal

Gasolie

Per 1000 liter

Per 1000 liter

Per 1000 liter

wegverkeer

€ 413,22

Nihiltarief

€ 413,22

niet-wegverkeer

€ 77,86

€ 170,43

€ 248,29

Halfzware olie

Per 1000 liter

Per 1000 liter

Per 1000 liter

wegverkeer

€ 413,22

Nihiltarief

€ 413,22

niet-wegverkeer

€ 77,86

€ 169,03

€ 246,89

LPG

Per 1000 kg

Per 1000 kg

Per 1000 kg

wegverkeer

€ 126,07

Nihiltarief

€ 126,07

niet-wegverkeer

nihiltarief

€ 201,78

€ 201,78

De hierboven geschetste wijze van heffing leidt tot regelingen die voor het bedrijfsleven in
sommige gevallen moeilijk uitvoerbaar zijn en voor de Douane moeilijk te handhaven. Ook de
Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) heeft al enkele keren haar zorg hierover
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uitgesproken (ook richting de Tweede Kamer, zie Kamerstukken II 2006/07, 30887, nr. 7, blz. 6),
omdat haar leden door de onduidelijkheden geconfronteerd zijn (en kunnen worden) met
naheffingen. Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat voor deze complexe problematiek een
oplossing zou worden gezocht. Ook de Commissie Noordzij (Rapport weg belemmeringen) heeft dit
als knelpunt aangemerkt. In de brief over dit rapport, die onlangs naar de Tweede Kamer is
gestuurd (Kamerstukken II 2008/09, 29 515, nr. 292), wordt aangegeven dat onder meer de
mogelijkheid van een uniform LPG-tarief wordt onderzocht.
Hierna wordt ter toelichting ingegaan op een veel voorkomende situatie, waarin de vorenbedoelde
problemen zich voordoen.
Afhankelijk van de bestemming van LPG is hetzij accijns (wegverkeer), hetzij EB (niet-wegverkeer)
verschuldigd. Indien de bestemming op voorhand niet bekend is, is zowel accijns als EB
verschuldigd, waarna voor één van deze middelen een verzoek om teruggaaf kan worden gedaan,
indien de uiteindelijke bestemming bekend is. Dit wordt op grond van beleidsbesluiten gereguleerd
via diverse vergunningen, alsmede verklaringen van afnemers aan hun leveranciers omtrent de
bestemming.
Uit het voorgaande vloeien voor de Douane veel werkzaamheden voort:
x

het afgeven en beheer van vergunningen;

x

het behandelen van verzoeken om teruggaaf van accijns of EB met betaling van EB of
accijns bij bestemmingswijziging van het LPG;

x

administratieve controles m.b.t. vergunningen en verzoeken om teruggaaf;

x

controles om bijvoorbeeld na te gaan of eigenaren van vorkheftrucks op LPG deze LPG
wel hebben betrokken inclusief EB.

Voor het bedrijfsleven brengt de huidige regelgeving veel administratieve lasten met zich mee
zonder dat men hierdoor ervan is verzekerd correct te handelen. Bedrijven moeten nu afgaan op
verklaringen van hun afnemers omtrent het soort gebruik, maar kunnen achteraf worden
geconfronteerd met naheffingen of claims van hun afnemers, indien de Douane constateert dat de
LPG een andere dan de aangegeven bestemming heeft gekregen. Voorts moet naheffing van EB
doorgaans plaatsvinden bij de gebruiker, terwijl accijns moet worden teruggegeven aan
leveranciers. Dit betekent weer veel onderlinge verrekeningen.
Een vereenvoudiging kan worden bereikt door de minerale oliën (LPG, gasolie en halfzware olie)
voortaan alleen nog te belasten met accijns. De energiebelasting wordt dan ingebouwd in het
accijnstarief (artikel 27, derde en vierde lid, van de Wet op de accijns).
Voor de EB is er nu een klein verschil in tarief voor halfzware olie (€ 169,03 per 1000 liter) en voor
gasolie (€ 170,43 per 1000 liter). Voor de accijns is er geen verschil in tarief. Voorgesteld wordt de
tarieven voor halfzware olie en gasolie – na de overheveling dus alleen nog accijns – volledig gelijk
te trekken. Voor halfzware olie voorzien van herkenningmiddelen betekent dit per saldo een zeer
kleine tariefsverhoging.
Voor LPG leidt alleen overheveling van EB naar accijns niet tot een echte oplossing voor de eerder
geschetste problemen.
Indien als gevolg van de overheveling de EB op LPG komt te vervallen en in plaats hiervan voor
niet-wegverkeer bestemmingen een afzonderlijk accijnstarief zou worden opgenomen in de Wet op
de accijns, betekent dit in feite een voortzetting van een twee-tarievensysteem. De eerder
geschetste problemen zouden daarmee grotendeels blijven bestaan.
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Een daadwerkelijke oplossing wordt bereikt door voor LPG over te stappen op een uniform tarief (in
de accijns). Er wordt dan geen onderscheid meer gemaakt tussen de bestemmingen 'wegverkeer'
en 'niet-wegverkeer'. Bij de vaststelling van de hoogte van dit uniforme tarief voor LPG is ervoor
gekozen dit tarief budgettair neutraal vast te stellen op € 151,25 per 1000 kilogram. Na toepassing
van de inflatiecorrectiefactor (1,9 %) op dit tarief, resulteert met ingang van 1 januari 2010 een
tarief van € 154,12 per 1000 kilogram (artikel 27, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de
accijns). In verband met de invoering van een uniform LPG-accijnstarief kan het vierde lid van
artikel 27 van de Wet op de accijns vervallen. Het uniforme tarief resulteert voor LPG gebruikt als
motorbrandstof (wegverkeer) in een tariefverhoging van € 0,015 per liter en voor LPG gebruikt
voor andere doeleinden (niet-wegverkeer) in een tariefverlaging van € 0,026 per liter.
Het in het gewijzigde artikel 27, derde lid, vermelde tarief voor halfzware olie en gasolie is als volgt
vastgesteld: het huidige accijnstarief van € 77,86 is verhoogd met het tarief van de 'voormalige' EB
op gasolie (€ 170,43). Op het totaal van beide bedragen is vervolgens de inflatiecorrectiefactor
(1,9 %) toegepast, zodat met ingang van 1 januari 2010 een tarief resulteert van € 253,01 per
1000 liter.

Artikel IX, onderdeel B (artikel 27a van de Wet op de accijns)

In artikel 27a van de Wet op de accijns is bepaald dat de artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet IB
2001 van overeenkomstige toepassing zijn op de tarieven van de accijns van minerale oliën
genoemd in artikel 27, eerste tot en met derde lid, van de Wet op de accijns. Daardoor worden die
tarieven reëel constant gehouden door deze, door middel van indexatie, jaarlijks aan te passen aan
de inflatie. Met de wijziging van artikel 27a wordt de jaarlijkse aanpassing ook van toepassing op
de in de artikelen 71b, tweede lid, 71c, tweede lid, 71e, tweede lid, 71f, tweede lid en 71g, tweede
lid, vermelde teruggaafbedragen.

Artikel IX, onderdeel C (artikel 42a van de Wet op de accijns)

Artikel 42a bepaalt dat een verzoek om een vergunning voor een accijnsgoederenplaats door de
inspecteur kan worden toegewezen ook al beschikt de persoon die de vergunning wil verkrijgen
niet over een plaats waar accijnsgoederen worden vervaardigd of opgeslagen (de zogenoemde
fictieve accijnsgoederenplaats). Op grond van artikel 42a van de Wet op de accijns kunnen in
Nederland gevestigde handelaren in minerale oliën en tussenpersonen die optreden ten behoeve
van een vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats voor minerale oliën in aanmerking
komen voor een vergunning voor een accijnsgoederenplaats.
In de praktijk wordt een zodanige vergunning ook aangevraagd door bunkerhandelaren in minerale
oliën, die de door hen gekochte minerale oliën uitsluitend afleveren aan boord van schepen in het
kader van de accijnsvrije bevoorrading van schepen als bedoeld in artikel 66 van de Wet op de
accijns en die zelf geen opslagplaats hebben. In de inmiddels ingetrokken Leidraad accijns 1997
was goedgekeurd dat vorenbedoelde vergunning ook kon worden verleend aan deze
bunkerhandelaren. In de voorgestelde tekst van artikel 42a van de Wet op de accijns worden deze
bunkerhandelaren nu expliciet genoemd (artikel 42a, eerste lid, onderdeel c).
De desbetreffende vergunningen mogen slechts worden verleend voor minerale oliën. In de
Leidraad accijns 1997 was goedgekeurd, dat dergelijke vergunningen ook mochten worden
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verleend voor andere accijnsgoederen dan minerale oliën. Aangezien is gebleken dat hieraan in de
praktijk geen behoefte bestaat, blijft de toepassing van artikel 42a van de Wet op de accijns
beperkt tot minerale oliën.
De huidige tekst van artikel 42a voorziet niet in de mogelijkheid om bij algemene maatregel van
bestuur regels te stellen waaraan met betrekking tot de in dit artikel bedoelde
accijnsgoederenplaats moet worden voldaan. In verband hiermee wordt in het nieuwe tweede lid
bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur voorwaarden en beperkingen kunnen worden
gesteld, waaronder de vergunning wordt verleend. In het Uitvoeringsbesluit zal daartoe onder meer
worden bepaald aan welke eisen de administratie en de administratieve organisatie van de
vergunninghouder moeten voldoen.
In het nieuwe derde lid wordt bepaald welke gegevens moeten worden verstrekt in het verzoek om
een vergunning voor een accijnsgoederenplaats als bedoeld in artikel 42a, eerste lid, van de Wet
op de accijns.

Artikel IX, onderdeel D (artikel 67 van de Wet op de accijns)

Artikel 67, eerste lid, van de Wet op de accijns voorziet in een vrijstelling van accijns ter zake van
de uitslag en invoer van minerale oliën, andere dan koolwaterstoffen, die zijn bestemd voor
gebruik, worden aangeboden voor verkoop of worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden.
In de praktijk blijkt dat de formulering “andere dan koolwaterstoffen” vragen oproept. Gelet op de
reden die ten grondslag lag aan het opnemen van artikel 67 – herstel van de situatie van vóór 1
januari 2004 - verdient het de voorkeur de formulering ‘minerale oliën, andere dan
koolwaterstoffen’ te vervangen door een expliciete aanwijzing van de minerale oliën waarvoor de
vrijstelling geldt. De vrijstelling is uitsluitend bedoeld voor biobrandstoffen, die bij de
implementatie van de richtlijn Energiebelastingen 19 in artikel 25, eerste lid, van de wet zijn
aangemerkt als minerale oliën, indien zij zijn bestemd om te worden gebruikt als brandstof voor
verwarming. Het gaat daarbij om producten van de GN-codes 1507 tot en met 1518 (plantaardige
of dierlijke oliën en vetten), 2905 11 00 (methanol) en 3824 90 99 (veelal biodiesel). Methanol zal
in de praktijk niet als brandstof voor verwarming worden verkocht of gebruikt. Daarom wordt de
formulering “minerale oliën, andere dan koolwaterstoffen” in artikel 67, eerste lid, vervangen door:
minerale oliën van de GN-codes 1507 tot en met 1518 alsmede van minerale oliën van GN-code
3824 90 99, wat hun van biomassa afkomstige bestanddelen betreft.

Artikel IX, onderdeel E (artikel 70 van de Wet op de accijns)

De in artikel 67 van de Wet op de accijns opgenomen vrijstelling kan worden toegepast bij de
uitslag van de in dat artikel bedoelde minerale oliën uit een accijnsgoederenplaats en bij de invoer
ervan. In de praktijk vinden de leveringen van deze minerale oliën ook plaats door ondernemingen
die niet beschikken over een vergunning voor een accijnsgoederenplaats. Toepassing van de
vrijstelling is dan niet mogelijk, waardoor de minerale oliën door die ondernemingen veraccijnsd
worden geleverd aan de verbruikers. Met de voorgestelde wijzigingen van artikel 70 van de Wet op
de accijns wordt bewerkstelligd dat in die gevallen de accijns kan worden teruggegeven (artikel 70,
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eerste lid, onderdeel e). Op grond van het gewijzigde vijfde lid van artikel 70 wordt de teruggaaf
verleend aan degene die de minerale oliën gebruikt voor verwarmingsdoeleinden.
Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om in het gewijzigde vierde lid van artikel 70 nu
expliciet te bepalen dat het hier gaat om het bedrag dat in artikel 27, eerste lid, onderdeel b, van
de Wet op de accijns is vermeld voor zwavelvrije halfzware olie en gasolie.

Artikel IX, onderdeel F (artikelen 71e, 71f en 71g van de Wet op de accijns)

De in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) opgenomen EB kent een drietal
teruggaafregelingen voor minerale oliën. Op één uitzondering na worden deze regelingen onverkort
overgeheveld naar de Wet op de accijns. Voor zover het bij deze teruggaafregelingen gaat om
halfzware olie en gasolie, is wat de vaststelling van de teruggaafbedragen betreft het volgende van
belang. In de huidige situatie wordt van deze halfzware olie en gasolie zowel accijns (het verlaagde
tarief) als EB geheven. Verwezen zij naar de in de toelichting op het gewijzigde artikel 27 van de
Wet op de accijns opgenomen tabel (artikel IX, onderdeel A). De teruggaafregelingen zien alleen
op de EB; de accijns wordt niet teruggegeven. Na de overheveling wordt op de hier bedoelde
minerale oliën alleen nog accijns geheven. De in de artikelen 71e, 71f en 71g genoemde
teruggaafbedragen zijn zodanig vastgesteld dat alleen het “voormalige” EB-deel (gedeeltelijk)
wordt teruggegeven.

Teruggaafregeling voor minerale oliën gebruikt in de glastuinbouw (artikel 71e)
Op grond van artikel 58, derde lid, van de Wbm geldt een verlaagd tarief voor minerale oliën die
worden gebruikt in de glastuinbouw. Dit verlaagde tarief wordt geëffectueerd door middel van de in
artikel 18 van de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag opgenomen
teruggaafregeling. Op verzoek van de tuinbouwer wordt teruggaaf verleend van het verschil tussen
het normale tarief van de minerale oliën en het verlaagde tarief. Deze regeling wordt overgeheveld
naar de Wet op de accijns (artikel 71e), met dien verstande dat nu in de wet zelf wordt voorzien in
een teruggaafregeling in plaats van in een ministeriële regeling.
Het in artikel 71e, tweede lid, onderdeel a, vermelde teruggaafbedrag voor halfzware olie en
gasolie is als volgt vastgesteld: na toepassing van de inflatiecorrectiefactor (1,9 %) op het huidige
teruggaafbedrag voor gasolie van € 152,1485, resulteert een teruggaafbedrag van € 155,04 per
1000 liter.
Het in artikel 71e, tweede lid, onderdeel b, vermelde teruggaafbedrag voor LPG is als volgt
vastgesteld: uitgaande van het in de toelichting op het gewijzigde artikel 27 genoemde uniforme
tarief voor LPG van € 151,25 per 1000 kilogram en het voor de glastuinbouw geldende verlaagde
tarief van € 21,8069, resulteert een teruggaaf van € 129,4431 per 1000 kilogram. Na toepassing
van de inflatiecorrectiefactor (1,9 %) op laatstbedoeld teruggaafbedrag resulteert met ingang van
1 januari 2010 een teruggaafbedrag van € 131,90 per 1000 liter.

Teruggaafregeling voor grootverbruikers van minerale oliën (artikel 71f)
Op grond van de in artikel 66 van de Wbm opgenomen regeling wordt op verzoek gedeeltelijke
teruggaaf van de EB verleend met betrekking tot halfzware olie, gasolie en LPG voor zover de
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hoeveelheid die door de verbruiker is betrokken hoger is dan 159 000 liter halfzware olie, 153 000
liter gasolie en 119 000 kilogram LPG per kalenderjaar. Dit is de zogenoemde teruggaafregeling
voor grootverbruikers van minerale oliën. In het Belastingplan 2008 is vastgelegd dat de in artikel
66, eerste lid, onderdeel a, van de Wbm opgenomen teruggaafbedragen in vier stappen
(2008/2009/2010/2011) worden verminderd met in totaal zo’n 80%. De teruggaafregeling voor
grootverbruikers wordt opgenomen in het nieuwe artikel 71f van de Wet op de accijns. Bij de
vaststelling van de in artikel 71f, tweede lid, opgenomen teruggaafbedragen is al rekening
gehouden met de in artikel XVI van het Belastingplan 2008 voorziene vermindering van de
teruggaafbedragen per 1 januari 2010.
Het in artikel 71f, tweede lid, onderdeel a, vermelde teruggaafbedrag voor halfzware olie en gasolie
is als volgt vastgesteld: na toepassing van de inflatiecorrectiefactor (1,9 %) op het huidige
teruggaafbedrag voor gasolie van € 93,32, resulteert een bedrag van € 95,09 per 1000 liter. Het
bedrag waarmee dit teruggaafbedrag ingevolge het Belastingplan 2008 met ingang van 1 januari
2010 wordt verlaagd bedraagt na indexatie € 31,09. Per 1 januari 2010 resulteert dan een
teruggaafbedrag van € 64 per 1000 liter.
Het in artikel 71f, tweede lid, onderdeel b, vermelde teruggaafbedrag voor LPG is als volgt
vastgesteld: na toepassing van de inflatiecorrectiefactor (1,9 %) op het huidige teruggaafbedrag
voor LPG van € 110,40, resulteert een bedrag van € 112,50 per 1000 kilogram. Het bedrag
waarmee dit teruggaafbedrag ingevolge het Belastingplan 2008 met ingang van 1 januari 2010
wordt verlaagd bedraagt na indexatie € 36,78. Per 1 januari 2010 resulteert dan een
teruggaafbedrag van € 75,72 per 1000 kilogram.
Artikel 66, eerste lid, onderdeel b, Wbm vermeldt de teruggaafbedragen die van toepassing zijn
voor grootverbruikers van minerale oliën in de glastuinbouwsector. Deze bedragen zijn veel lager
dan de bedragen die gelden voor andere grootverbruikers (artikel 66, eerste lid, onderdeel a,
Wbm), omdat voor de glastuinbouw veel lagere tarieven gelden dan voor overige verbruikers.
Inmiddels is gebleken dat van deze teruggaafregeling geen gebruik wordt gemaakt. Dit houdt
verband met het feit dat in de glastuinbouw nagenoeg uitsluitend gebruik wordt gemaakt van
aardgas. Voor zover er al naast aardgas gebruik wordt gemaakt van minerale oliën, is het verbruik
daarvan kennelijk niet zodanig groot dat een beroep kan worden gedaan op de teruggaafregeling
voor grootverbruikers. Gelet hierop wordt deze teruggaafregeling niet overgeheveld naar de Wet
op de accijns, zodat zij vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Teruggaafregeling voor minerale oliën voor kerken en non-profitinstellingen (artikel 71g)
Op grond van de in artikel 69 van de Wbm opgenomen regeling wordt op verzoek gedeeltelijke
teruggaaf van de EB verleend met betrekking tot aardgas en elektriciteit, verbruikt in een
onroerende zaak die in hoofdzaak is bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van
openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard, alsmede in een onroerende
zaak die hoofdzakelijk in gebruik is bij, kort gezegd, non-profitinstellingen. De teruggaaf bedraagt
50 percent van de in rekening gebrachte EB. Op grond van artikel 69, zevende lid, van de Wbm is
deze teruggaafregeling van overeenkomstige toepassing met betrekking tot halfzware olie, gasolie
en LPG, indien geen aansluiting aanwezig is voor aardgas.

energieproducten en elektriciteit (PbEU L 283 van 31 oktober 2003).
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In het nieuwe artikel 71g, eerste lid, van de Wet op de accijns wordt de in artikel 69 van de Wbm
opgenomen teruggaafregeling van overeenkomstige toepassing verklaard met betrekking tot
halfzware olie, gasolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas, indien geen aansluiting aanwezig is
voor aardgas.
Het in artikel 71g, tweede lid, onderdeel a, vermelde teruggaafbedrag voor halfzware olie en
gasolie is als volgt vastgesteld: na toepassing van de inflatiecorrectiefactor (1,9 %) op het huidige
tarief van € 170,43 per 1000 liter, resulteert een bedrag van € 173,67. De teruggaaf bedraagt 50
precent van laatstbedoeld bedrag (in casu € 86,84 per 1000 liter).
Het in artikel 71g, tweede lid, onderdeel b, vermelde teruggaafbedrag voor LPG is als volgt
vastgesteld: na toepassing van de inflatiecorrectiefactor (1,9 %) op het nieuwe uniforme tarief van
€ 151,25 per 1000 kilogram, resulteert een bedrag van € 154,12. De teruggaaf bedraagt 50
precent van laatstbedoeld bedrag (in casu € 77,06 per 1000 kilogram).

Artikel IX, onderdeel G (artikel 84a en 84b van de Wet op de accijns)

De in deze onderdelen opgenomen wijzigingen van de artikelen 84a en 84b van de Wet op de
accijns vloeien voort uit het vervallen van het vierde lid van artikel 27 van de Wet op de accijns. In
verband met de invoering van een uniform LPG-accijnstarief kan artikel 27, vierde lid, vervallen
(zie de toelichting bij artikel IX, onderdeel A).

Artikel IX, onderdeel H (artikel 84b van de Wet op de accijns)

Voor de toelichting op dit artikel wordt verwezen naar de bij artikel IX, onderdeel G opgenomen
toelichting op de wijziging van artikel 84a van de Wet op de accijns.

Artikel X

Artikelen X en XXIV (artikelen 71f van de Wet op de accijns en XVII en XXVII van het Belastingplan
2008)

Het eerste lid van artikel X voorziet in een verlaging van de in artikel 71f, tweede lid, van de Wet
op de accijns opgenomen teruggaafbedragen met ingang van 1 januari 2011. Deze verlaging is
vastgelegd in artikel XVII van het Belastingplan 2008, zij het dat daarin nog wordt verwezen naar
artikel 36l van de Wbm. Laatstbedoeld artikel is met ingang van 1 januari 2008 vernummerd tot
artikel 66 van de Wbm (Stb. 2008, 1). De in artikel 66 van de Wbm opgenomen teruggaafregeling
wordt overgeheveld naar artikel 71f van de Wet op de accijns. Zie de toelichting op artikel IX,
onderdeel F.
In artikel XXVII van het Belastingplan 2008 is bepaald dat de artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet op
de inkomstenbelasting 2001 van overeenkomstige toepassing zijn op de in artikel XVII van het
Belastingplan 2008 vermelde bedragen. Daardoor worden die bedragen reëel constant gehouden
door deze, door middel van indexatie, aan te passen aan de inflatie. Deze bepaling is nu
neergelegd in het tweede lid van het onderhavige artikel X.
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Als gevolg van de hiervoor toegelichte wijzigingen kunnen de artikelen XVII en XXVII van het
Belastingplan 2008 vervallen. Artikel XXIV voorziet hierin.

Artikel XI

Artikel XI, onderdeel A (artikel 47 van de Wet belastingen op milieugrondslag)

In de toelichting op het gewijzigde artikel 27 van de Wet op de accijns (zie artikel IX, onderdeel A)
is aangegeven dat de nu in de heffing van EB betrokken minerale oliën (LPG, gasolie en halfzware
olie) met ingang van 1 januari 2010 alleen nog zullen worden belast met accijns. De EB wordt dan
ingebouwd in het accijnstarief (artikel 27, eerste lid, onderdeel d, en derde lid, van de Wet op de
accijns). Deze overheveling van Wbm naar Wet op de accijns leidt wat de Wbm betreft tot het
vervallen van artikelen, artikelleden en -onderdelen.
In artikel 47 vervallen in het eerste lid de onderdelen a tot en met e. De onderdelen v, w, x en y
worden verletterd tot de onderdelen b tot en met e. In onderdeel a wordt de definitie van
motorrijtuig opgenomen. Deze is van belang in verband met de definitie van CNG en CNGvulstation (onderdeel r onderscheidenlijk s). Daarnaast vervalt het tweede lid.

Artikel XI, onderdelen B, C, E, F, G, H, I, J, N, O, P en Q (artikelen 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
71, 89, 90 en 91 van de Wet belastingen op milieugrondslag)

De in deze onderdelen opgenomen wijzigingen zijn van technische aard.

Artikel XI, onderdeel C (artikel 49 van de Wet belastingen op milieugrondslag)

De in dit onderdeel opgenomen wijziging is toegelicht bij de wijziging van artikel 48 van de Wbm.

Artikel XI, onderdeel D (artikel 51 van de Wet belastingen op milieugrondslag)

Op grond van artikel 51 van de Wbm wordt het verbruik van aardgas binnen dezelfde inrichting
waarin dat aardgas is ontstaan, niet beschouwd als een belastbaar feit, indien dat verbruik is
gericht op het produceren van energieproducten in dezelfde inrichting. Het aardgas dient te worden
verbruikt, in dezelfde inrichting waarin het is ontstaan, voor de vervaardiging van producten als
bedoeld in artikel 48, eerste lid, onderdeel a t/m d, van de Wbm (halfzware olie, gasolie, vloeibaar
gemaakt petroleumgas en aardgas), alsmede lichte olie en zware stookolie als bedoeld in artikel
26, tweede onderscheidenlijk vijfde lid, van de Wet op de accijns. Als gevolg van de overheveling
van de in de heffing van EB betrokken minerale oliën naar de Wet op de accijns is de in artikel 51
opgenomen verwijzing naar artikel 48 van de Wbm niet langer juist. In het gewijzigde artikel 51
wordt nu verwezen naar de minerale oliën als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Wet op de
accijns. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de formulering van dit artikel beter te laten
aansluiten bij de formulering in de Wet op de accijns. Dit heeft tot gevolg dat de voorwaarde dat
het verbruik uit de administratie moet blijken komt te vervallen en wordt overgebracht naar lagere
regelgeving. Hiertoe zijn delegatiebepalingen opgenomen.
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Artikel XI, onderdeel E (artikel 52 van de Wet belastingen op milieugrondslag)

De in dit onderdeel opgenomen wijziging is toegelicht bij de wijziging van artikel 48 van de Wbm.

Artikel XI, onderdeel F (artikel 53 van de Wet belastingen op milieugrondslag)

De in dit onderdeel opgenomen wijzigingen zijn toegelicht bij de wijziging van artikel 48 van de
Wbm.

Artikel XI, onderdeel G (artikel 54 van de Wet belastingen op milieugrondslag)

De in dit onderdeel opgenomen wijzigingen zijn toegelicht bij de wijziging van artikel 48 van de
Wbm.

Artikel XI, onderdeel H (artikel 55 van de Wet belastingen op milieugrondslag)

De in dit onderdeel opgenomen wijziging is toegelicht bij de wijziging van artikel 48 van de Wbm.

Artikel XI, onderdeel I (artikel 56 van de Wet belastingen op milieugrondslag)

De in dit onderdeel opgenomen wijziging is toegelicht bij de wijziging van artikel 48 van de Wbm.

Artikel XI, onderdeel J (artikel 57 van de Wet belastingen op milieugrondslag)

De in dit onderdeel opgenomen wijziging is toegelicht bij de wijziging van artikel 48 van de Wbm.

Artikel XI, onderdeel K (artikel 58 van de Wet belastingen op milieugrondslag)

Artikel 58 van de Wbm vervalt als gevolg van de overheveling van de in de heffing van EB
betrokken minerale oliën naar de Wet op de accijns. In artikel 58, eerste lid, Wbm wordt een
verschillend tarief - het verschil bedraagt slechts € 1,40 per 1000 liter - gehanteerd voor halfzware
olie en gasolie. Voor de accijns is er geen verschil in tarief; artikel 27, derde lid, van de Wet op de
accijns kent een gelijk tarief voor beide brandstoffen. Voorgesteld wordt de tarieven voor halfzware
olie en gasolie – na de overheveling dus alleen nog accijns – volledig gelijk te trekken. Zie voor een
nadere toelichting de toelichting op het gewijzigde artikel 27 van de Wet op de accijns (artikel IX,
onderdeel A).
Op grond van artikel 58, derde lid, van de Wbm geldt een verlaagd tarief voor halfzware olie,
gasolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas gebruikt voor de glastuinbouw. Dit verlaagde tarief
wordt echter geëffectueerd door middel van de in artikel 18 van de Uitvoeringsregeling belastingen
op milieugrondslag opgenomen teruggaafregeling. Op verzoek van de tuinbouwer wordt teruggaaf
verleend van het verschil tussen het normale tarief van de minerale oliën en het verlaagde tarief.
Deze regeling wordt overgeheveld naar de Wet op de accijns (artikel 71e), met dien verstande dat
nu in de wet zelf wordt voorzien in een teruggaafregeling in plaats van in een ministeriële regeling.
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Zie voor een nadere toelichting de toelichting op het nieuwe artikel 71e van de Wet op de accijns
(artikel IX, onderdeel F).

Artikel XI, onderdeel L (artikel 66 van de Wet belastingen op milieugrondslag)

Artikel 66 van de Wbm vervalt als gevolg van de overheveling van de in de heffing van EB
betrokken minerale oliën naar de Wet op de accijns. Artikel 66 bevat de zogenoemde
teruggaafregeling voor grootverbruikers van minerale oliën. Deze teruggaafregeling wordt
opgenomen in het nieuwe artikel 71f van de Wet op de accijns, met dien verstande dat de in artikel
66, eerste lid, onderdeel b, van de Wbm opgenomen specifieke teruggaafregeling voor
grootverbruikers van minerale oliën in de glastuinbouwsector met ingang van 1 januari 2010
vervalt. Zie voor een nadere toelichting de toelichting op het nieuwe artikel 71f van de Wet op de
accijns (artikel IX, onderdeel F).

Artikel XI, onderdeel M (artikel 69 van de Wet belastingen op milieugrondslag)

Op grond van de in artikel 69 van de Wbm opgenomen regeling wordt op verzoek gedeeltelijke
teruggaaf van de EB verleend met betrekking tot aardgas en elektriciteit, verbruikt in een
onroerende zaak die in hoofdzaak is bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van
openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard, alsmede in een onroerende
zaak die hoofdzakelijk in gebruik is bij, kort gezegd, non-profitinstellingen. De teruggaaf bedraagt
50 percent van de in rekening gebrachte EB. Op grond van artikel 69, zevende lid, van de Wbm is
deze teruggaafregeling van overeenkomstige toepassing met betrekking tot halfzware olie, gasolie
en LPG, indien geen aansluiting aanwezig is voor aardgas.
In het nieuwe artikel 71g, eerste lid, van de Wet op de accijns wordt de in artikel 69 van de Wbm
opgenomen teruggaafregeling van overeenkomstige toepassing verklaard met betrekking tot
halfzware olie, gasolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas, indien geen aansluiting aanwezig is
voor aardgas. Zie voor een nadere toelichting de toelichting op het nieuwe artikel 71g van de Wet
op de accijns (artikel IX, onderdeel F) .

Artikel XI, onderdeel N (artikel 71 van de Wet belastingen op milieugrondslag)

De in dit onderdeel opgenomen wijziging is toegelicht bij de wijziging van artikel 48 van de Wbm.

Artikel XI, onderdeel O (artikel 89 van de Wet belastingen op milieugrondslag)

De in dit onderdeel opgenomen wijziging is toegelicht bij de wijziging van artikel 48 van de Wbm.

Artikel XI, onderdeel P (artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag)

De in dit onderdeel opgenomen wijziging is toegelicht bij de wijziging van artikel 48 van de Wbm.
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Artikel XI, onderdeel Q (artikel 91 van de Wet belastingen op milieugrondslag)

De in dit onderdeel opgenomen wijziging is toegelicht bij de wijziging van artikel 48 van de Wbm.

Artikel XII

Artikel XII (overgangsbepaling Wet op de accijns)

Op grond van dit artikel zal per 1 januari 2010 de indexatie, bedoeld in artikel 27a van de Wet op
de accijns, geen toepassing vinden op de bedragen, genoemd in artikel 27, eerste lid, onderdeel d,
en derde lid, 71e, tweede lid, 71f, tweede lid, en 71g, tweede lid, van de Wet op de accijns. De
indexatie is al meegenomen bij de wijziging van artikel 27 en bij de vaststelling van de in de
nieuwe artikelen 71e, 71f en 71g opgenomen bedragen.

Artikel XIII

Artikel XIII (overgangsbepaling Wet op de accijns)

Het wetsvoorstel voorziet als gevolg van de overheveling van de in de heffing van EB betrokken
minerale oliën naar de Wet op de accijns in een verhoging van de accijns op LPG, halfzware olie en
gasolie (artikel 27, eerste lid, onderdeel d, en derde lid, van de Wet op de accijns). Artikel 84a van
de Wet op de accijns bepaalt dat in geval van een verhoging van de accijns, bedoeld in artikel 27,
eerste tot en met vierde lid, heffing van accijns plaatsvindt (voor het bedrag van de verhoging)
over de voorraden brandstoffen die zich al in het vrije verkeer bevinden en commercieel
voorhanden zijn. Artikel XIII, eerste lid, van het wetsvoorstel bepaalt dat wordt afgezien van de
heffing over de voorraden LPG, halfzware olie en gasolie. Gelet op het zeer grote aantal
opslagplaatsen voor halfzware olie en gasolie zal het belang van de heffing over de voorraden van
die brandstoffen niet in verhouding staan tot de aan die heffing verbonden administratieve lasten
en uitvoeringskosten. Als gevolg van vorenbedoelde overheveling zullen zowel de belastingplichtige
ondernemers als de Belastingdienst rond de datum van inwerkingtreding geconfronteerd worden
met noodzakelijke wijzigingen van geautomatiseerde systemen, procedures en formulieren. Ook
om deze reden is ervoor gekozen om af te zien van de heffing over de voorraden.
Met de in artikel XIII, tweede lid, opgenomen bepaling wordt uitgesloten dat ter zake van het
vervallen van de energiebelasting op LPG, halfzware olie en gasolie teruggaaf zou moeten worden
verleend met overeenkomstige toepassing van artikel 84b van de Wet op de accijns.

Artikel XIV

Artikel XIV (overgangsbepaling Wet op de accijns en Wet belastingen op milieugrondslag)

Deze overgangsbepaling strekt er toe om de bij deze wet gewijzigde artikelen van de Wet op de
accijns en de Wbm zoals deze luidden onmiddellijk voorafgaande aan de datum van
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inwerkingtreding van deze wet in stand te laten voor de afwikkeling van de in deze bepaling
genoemde feiten die zich onder die wetgeving hebben voorgedaan.
Onderdeel a ziet op de heffing van accijns en energiebelasting. Onderdeel b bewerkstelligt dat op
feiten die zich vóór de dag van inwerkingtreding van deze wet hebben voorgedaan het toen
geldende regime van strafrecht, strafvordering en bestuurlijke boeten van toepassing is.

Artikel XV

Artikel XV, onderdeel A (artikel 21ja van de Algemene wet inzake rijksbelastingen)

Voorgesteld wordt om na artikel 21j van de AWR een nieuw artikel in te voegen in verband met de
voorgestelde nieuwe afdeling 9.2 (bijzondere regels) in de Wet IB 2001 (zie artikel I, onderdeel T).
Voor de inkomstenbelasting wordt het mogelijk om herzieningen aan te brengen. Met de invoeging
van het voorgestelde artikel 21ja AWR wordt bewerkstelligd dat de inspecteur ook de aantekening
“in onderzoek” plaatst bij een verzamelinkomen als er een verzoek om herziening is ingediend (zie
artikel 21c, eerste lid, van de AWR, jo. artikel 9.5 van de Wet IB 2001). De inspecteur zal deze
aantekening verwijderen als het verzoek om herziening is afgehandeld. Ook kan een bezwaarschrift
tegen of verzoekschrift om wijziging van een besluit van een afnemer mede worden aangemerkt
als een verzoekschrift om herziening van het verzamelinkomen. Omgekeerd kan een verzoekschrift
om herziening van het verzamelinkomen mede worden aangemerkt als een bezwaarschrift tegen of
verzoekschrift om wijziging van een besluit van een afnemer.

Artikel XV, onderdeel B (artikel 21k van de Algemene wet inzake rijksbelastingen)

Met de in dit onderdeel opgenomen wijziging wordt artikel 21k, tweede lid, van de AWR in
overeenstemming gebracht met de tekst van het voorgestelde artikel 9.6 van de Wet IB 2001 (zie
artikel I, onderdeel T). Het betreft slechts een redactionele wijziging.
Met het nieuwe derde lid wordt beoogd dat een verzoek om ambtshalve vermindering van het
verzamelinkomen tevens betrekking heeft op de belastingaanslag waaruit dat verzamelinkomen is
voortgekomen.

Artikel XV, onderdeel C (artikel 24a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen)

De wijziging van artikel 24a, derde lid, van de AWR bewerkstelligt dat een bezwaar tegen de
belastingaanslag automatisch ook een bezwaar tegen de heffingsrente inhoudt. Omgekeerd geldt
hetzelfde: een bezwaar tegen de heffingsrente is ook een bezwaar tegen de belastingaanslag.
De revisierente, het verzamelinkomen en de betalingskorting staan, net als de heffingsrente,
vermeld op het aanslagbiljet van de belastingaanslag. Het vierde lid zorgt er voor dat een bezwaar
tegen de belastingaanslag ook een bezwaar is tegen de revisierente, het verzamelinkomen en de
betalingskorting. Andersom is een bezwaar tegen één van de drie hiervoor genoemde regelingen
ook een bezwaar tegen de belastingaanslag.
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Artikel XV, onderdeel D (artikel 30f van de Algemene wet inzake rijksbelastingen)

De wijziging in artikel 30f, derde lid, van de AWR wijzigt de aanvang van het tijdvak van de
heffingsrente van 1 juli van het lopende belastingjaar (jaar t) naar 1 januari van het jaar na het
lopende belastingjaar (jaar t+1).
De wijziging in het vierde lid verwijdert een delegatiebepaling waaraan nooit invulling is gegeven.

Artikel XVI

Artikel XVI, onderdeel A (artikel 2 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen)

In artikel 2, derde lid, van de AWR zijn definities opgenomen van begrippen die in de AWR en in
heffingswetten worden gehanteerd. In artikel 2, derde lid, onderdeel l, van de AWR wordt voor het
begrip partner verwezen naar artikel 5a van de AWR. In de toelichting op dit (nieuwe) artikel 5a
(zie artikel XVI, onderdeel B) wordt dit begrip nader toegelicht.

Artikel XVI, onderdeel B (artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen)

In het voorgestelde artikel 5a van de AWR wordt een basispartnerbegrip geïntroduceerd voor de
fiscaliteit. Dit begrip geldt ook voor de heffingswetten. Wel is mogelijk dat in een heffingswet
uitbreidingen of beperkingen zijn opgenomen om rekening te houden met het specifieke karakter
van die wet. Ook de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen zal op termijn aansluiten bij
dit basispartnerbegrip.
In het eerste lid wordt het basispartnerbegrip gedefinieerd, welke gemeenschappelijke
partnercategorieën omvat, te weten echtgenoten en ongehuwden meerderjarigen met een
notarieel samenlevingscontract. Onder echtgenoten wordt ingevolge artikel 2, zesde lid, van de
AWR mede verstaan geregistreerde partners. Voor de ongehuwden met een notarieel
samenlevingscontract geldt de aanvullende voorwaarde dat de ongehuwden in de GBA of een
daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland op hetzelfde
woonadres staan ingeschreven.
In artikel 5a, tweede lid, wordt bepaald dat indien iemand op grond van het eerste lid als partner
wordt aangemerkt, het partnerschap tevens geldt voor de periode in het kalenderjaar waarin hij op
hetzelfde woonadres als belastingplichtige staat ingeschreven in de GBA of een naar aard en
strekking overeenkomende administratie buiten Nederland. Op deze wijze wordt bereikt dat indien
een belastingplichtige in de loop van een kalenderjaar huwt of een notarieel samenlevingscontract
aangaat, voor de periode voorafgaand aan dit moment ook partnerschap wordt aangenomen
wanneer de personen reeds op hetzelfde adres bij de GBA ingeschreven stonden. Hetzelfde geldt
bij scheiding van tafel en bed/echtscheiding/ontbinding notarieel samenlevingscontract terwijl de
personen ingeschreven blijven op hetzelfde adres in de GBA. De inschrijving bij de GBA is derhalve
bepalend voor de duur van het partnerschap. Wanneer twee ongehuwden al op 1 januari van het
kalenderjaar op hetzelfde woonadres staan ingeschreven bij de GBA en op 1 maart een notarieel
samenleefcontract afsluiten, zijn zij dus vanaf 1 januari partner. Wanneer twee gehuwden op 1
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maart zijn gescheiden en zij tot 1 juli op hetzelfde woonadres staan ingeschreven bij de GBA,
blijven zij dus fiscaal tot 1 juli elkaars partner.
Hoewel een scheiding van tafel en bed het huwelijk niet ontbindt, beoogt het wel dezelfde gevolgen
te hebben. Bij scheiding van tafel en bed wordt de persoon ingevolge artikel 5a, derde lid, AWR
derhalve aangemerkt als ongehuwd. Ten behoeve van de uitvoering van dit lid kunnen bij
ministeriële regeling nadere regels worden gesteld. Het betreft hier namelijk een situatie waarin de
Belastingdienst niet automatisch gegevens ontvangt van een overheidsinstantie.
In het vierde lid is een regeling opgenomen voor de gevallen waarin het huwelijk gaat eindigen,
dan wel de gehuwden van tafel en bed gaan gescheiden, maar de ontbinding van het huwelijk of
een scheiding van tafel en bed nog niet heeft plaatsgevonden terwijl het verzoek hiertoe wel bij de
rechtbank is ingediend. In die gevallen wordt het partnerschap geacht te zijn verbroken op het
moment dat het verzoek tot echtscheiding, respectievelijk scheiding van tafel en bed is ingediend
en de personen niet langer op hetzelfde woonadres in de GBA of een daarmee naar aard en
strekking overeenkomende administratie buiten Nederland, staan ingeschreven.
Een persoon kan slechts één partner hebben, dit is vastgelegd in het vijfde lid. Derhalve kan de
belastingplichtige maar van één persoon partner zijn en worden samenlevingscontracten met meer
dan één persoon niet in aanmerking genomen. Omwille van de eenvoud wordt alleen de echtgenoot
uit de oudste verbintenis als partner aangemerkt. Mocht een persoon X in jaar t een
samenlevingscontract hebben gesloten met Y en in jaar t+1 met Z, waarbij X,Y en Z op hetzelfde
woonadres staan ingeschreven, dan geldt alleen het oudste samenlevingscontract. X en Y zijn
daardoor partner van elkaar. Z heeft geen partner, omdat X reeds een partner heeft en X volgens
de hoofdregel slechts één partner mag hebben.
Op grond van het zesde lid kunnen bij ministeriële regeling regels worden gesteld op grond
waarvan iemand die niet in Nederland woont, geacht wordt op zijn woonadres te zijn ingeschreven
in een naar aard en strekking met de GBA overeenkomende administratie buiten Nederland.

Artikel XVII

Artikel XVII, onderdeel A (artikel 25 van de Invorderingswet 1990)

Artikel 25, zestiende lid, van de Invorderingswet 1990 (IW 1990) regelt uitstel van betaling voor de
inkomstenbelasting in gevallen waarin afgerekend dient te worden over het verschil in boekwaarde
en de waarde in het economisch verkeer van een woning als bedoeld in artikel 3.19, eerste lid, van
de Wet IB 2001 – een zogenoemde ondernemerswoning -, die na het staken van de onderneming
wordt aangemerkt als een eigen woning als bedoeld in artikel 3.111 van de Wet IB 2001.
In het Belastingplan 2010 wordt voorgesteld om in artikel 25, veertiende lid, van de IW 1990 de
eis dat de belastingschuldige over onvoldoende middelen beschikt om de belastingschuld te kunnen
voldoen, te laten vervallen. Het veertiende lid sluit aan bij de uitgangspunten voor de
betalingsregeling in artikel 25, zestiende lid, van de IW 1990 en vormt het equivalent van de
regeling voor de terbeschikkingsteller. Om in beide gevallen onder gelijke voorwaarden uitstel van
betaling te verlenen wordt voorgesteld om in artikel 25, zestiende lid, van de IW 1990 ook het
vereiste dat de belastingschuldige over onvoldoende middelen beschikt om de belastingschuld te
voldoen te laten vervallen.
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Artikel XVII, onderdeel B (artikel 27a van de Invorderingswet 1990)

Artikel 27a van de IW 1990 geeft aan dat bij voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en
vennootschapsbelasting die zijn vastgesteld in het tijdvak waarop de belastingaanslag betrekking
heeft, betalingskorting wordt verleend aan belastingschuldigen die het bedrag van de
belastingaanslag minus het bedrag van de te verlenen betalingskorting betalen voor de eerste
betalingstermijn van de belastingaanslag. De voorgestelde wijziging van artikel 27a van de IW
1990 houdt verband met de voorgestelde aanpassing van artikel 30f, derde lid, van de AWR.
Voorgesteld wordt terug te keren naar de tekst van artikel 27a van de IW 1990 zoals die luidde tot
en met 31 december 2005.

Artikel XVIII

Artikel XVIII (artikel 27 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen)

De wijziging van artikel 27 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen betreft een
redactionele aanpassing in verband met het vervallen van artikel 30f, vierde lid, van de AWR
(artikel XV, onderdeel D).

Artikel XIX

Artikel XIX (artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen)

In artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt een nieuwe definitie van
het begrip partner opgenomen. In het eerste lid wordt het basispartnerbegrip van artikel 5a van de
AWR - met inbegrip van de gelijkstelling van geregistreerde partners aan echtgenoten - van
toepassing verklaard. In het tweede lid worden daarnaast aanvullende partnercategorieën
opgenomen. Voor alle aanvullende partnercategorieën geldt als gemeenschappelijke eis dat de
partners op hetzelfde woonadres in de GBA moeten staan ingeschreven of een naar aard en
strekking overeenkomende administratie buiten Nederland. Deze aanvullende categorieën staan
reeds in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 3o tot en met 7o van de Awir en zijn eerder
ontleend aan artikel 3.91, tweede lid, onderdeel b, onder 3o en 4o, van de Wet IB 2001. Niet alle
objectieve criteria van artikel 3.91 van de Wet IB 2001 zijn volledig overgenomen. Er is
bijvoorbeeld bij het criterium van de eigen woning sprake van partnerschap als beide ongehuwden
mede-eigenaar zijn van de woning die zij samen bewonen. De voorwaarde dat er ook sprake moet
zijn van (mede) aansprakelijkheid van de eigen woning schuld is niet overgenomen, aangezien ook
situaties waarin er geen sprake is van een eigen woning schuld, naar maatschappelijke opvattingen
sprake is van partnerschap. Het feit dat beiden eigenaar zijn van de woning is dan ook bepalend
voor partnerschap.
Indien iemand op grond van het tweede lid als partner wordt aangemerkt, geldt het partnerschap
tevens voor de periode in het berekeningsjaar waarin hij op hetzelfde woonadres als
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belanghebbende staat ingeschreven in de GBA of een naar aard en strekking overeenkomende
administratie buiten Nederland. Op deze wijze wordt bereikt dat indien een belanghebbende
gedurende een berekeningsjaar aan de voorwaarden voor partnerschap gaat voldoen of heeft
voldaan, de periode voorafgaand aan dit moment en de periode na afloop van dit moment meetelt
wanneer de personen op hetzelfde adres bij de GBA ingeschreven staan.
In het vierde lid is bepaald dat iemand op enig moment niet meer dan één partner kan hebben.
Wanneer een gehuwde persoon ook een kind zou hebben met een ander en met die ander zou
samenwonen, blijft degene partner – zolang geen verzoek is ingediend voor scheiding van tafel en
bed/echtscheiding – met wie hij is gehuwd. Mocht persoon X samen een kind hebben met Y en Z
hebben aangemeld als partner voor een pensioenregeling, waarbij X, Y en Z op hetzelfde
woonadres staan ingeschreven, dan geldt als partner de eerstgenoemde categorie. X en Y zijn
daardoor partner van elkaar.
In het vijfde lid is een bepaling opgenomen die ertoe leidt dat eerstegraads bloedverwanten alleen
als partners van elkaar kunnen worden aangemerkt wanneer beiden de leeftijd van 27 jaar hebben
bereikt. Een kind jonger dan 27 jaar geldt dan voor alle bepalingen als kind en niet als partner.

Artikel XX

Artikel XX (artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen)

In artikel 3, tweede lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen zijn objectieve
criteria opgenomen op grond waarvan belanghebbenden als partner kwalificeren. Vanuit
uitvoeringsoverwegingen is ervoor gekozen om iemand ook als partner aan te merken indien deze
in het voorafgaande jaar partner was en nog steeds op hetzelfde adres in de GBA staat
ingeschreven. Aangezien er van het voorafgaande jaar wordt uitgegaan, treedt dit criterium in
werking een jaar nadat het basispartnerbegrip en de aanvullende objectieve criteria in werking zijn
getreden.

Artikel XXI

Artikel XXI (artikel 1a van de Wet op de huurtoeslag)

De wijziging in artikel 1a van de Wet op de huurtoeslag hangt samen met het nieuwe partnerbegrip
zoals dat voor de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen gaat gelden. Verwezen wordt
naar de toelichting op artikel XIX.

Artikel XXII

Artikel XXII (artikel 31 van de Wet werk en bijstand)

Het betreft een technische aanpassing in het kader van de nieuwe werkkostenregeling die is
toegelicht in artikel V.
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Artikel XXIII

Artikel XXIII (artikel 80 en 101 van de Mijnbouwwet)

De wijziging van de artikelen 80 en 101, derde lid, van de Mijnbouwwet betreft een redactionele
aanpassing in verband met het vervallen van artikel 30f, vierde lid, van de AWR (artikel XV,
onderdeel D).

Artikel XXIV

Artikel XXIV, onderdeel A (artikel IV van het Belastingplan 2008)

In de voorgestelde wettekst van de (nieuwe) doorwerkbonus zijn de wijzigingen van artikel IV,
onderdelen B en D, van het Belastingplan 2008 reeds verwerkt. Deze onderdelen van het
Belastingplan 2008 kunnen derhalve komen te vervallen.

Artikel XXIV, onderdeel B (artikel V van het Belastingplan 2008)

In verband met de wijziging in artikel 10.1 van de Wet IB 2001 (artikel III, onderdeel JJ, van dit
voorstel), is de wijzigingsopdracht van artikel V van het Belastingplan 2008 niet uit te voeren. Om
deze wijzigingsopdracht goed te laten verlopen wordt de tekst aangepast op de nieuwe tekst van
artikel 10.1 Wet IB 2001.

Artikel XXIV, onderdeel C (artikelen XVII en XXVII van het Belastingplan 2008)

Dit onderdeel is toegelicht in de bij artikel X opgenomen toelichting op de wijziging van artikel 71f
van de Wet op de accijns.

Artikel XXV

Artikel XXV, (Hoofdstuk 2, artikel I, onderdeel O van de Invoeringswet inkomstenbelasting 2001)

Deze wijziging regelt in de eerste plaats dat de redelijke termijn voor het vaststellen van
lijfrentetermijnen na de opbouwfase, en het heffingstijdstip na het verstrijken van deze termijn,
zoals geregeld in artikel 3.133, derde lid (nieuw) Wet IB 2001, ook geldt voor lijfrenten die vallen
onder het bereik van artikel I, onderdeel O, van hoofdstuk 2 van de Invoeringswet
inkomstenbelasting 2001. Het gaat hierbij om vóór 1991 gesloten kapitaalverzekeringen met
lijfrenteclausule.
Het nieuwe zevende lid van onderdeel O behelst de in het algemeen deel van deze
memorie genoemde oplossing van de splitsingsproblematiek voor zogenoemde pré-Bredeherwaarderinglijfrenten (globaal gesproken lijfrenten gesloten vóór 1992).
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Op grond van het voorgestelde zevende lid geldt voor dergelijke lijfrenten niet meer het in het
eerste lid, onderdeel d, genoemde grensbedrag van € 2269 aan per kalenderjaar betaalde premies.
Als gevolg hiervan bewerkstelligt de aanhef van het eerste lid in combinatie met onderdeel d, dat
op de desbetreffende lijfrenten de Wet op de inkomstenbelasting 1964 van toepassing blijft voor de
vaststelling van de hoogte van de belastbare inkomsten. Dit bedrag aan belastbare inkomsten
wordt vervolgens op grond van de laatste volzin van het eerste lid aangemerkt als inkomsten uit
werk en woning. Per saldo is het gevolg dat de pré-Brede-herwaarderinglijfrenten integraal in box
1 in aanmerking worden genomen ongeacht de hoogte van de premiebetalingen met ingang van
het jaar 2001.
Deze heffingssystematiek brengt tevens mee dat het niet nodig is om een aanvullende
overgangsbepaling als artikel 10a.6 Wet IB 2001 te treffen voor de jaren 2001 tot en met 2009.
Immers met ingang van 2010 bewerkstelligt het nieuwe zevende lid al dat met de in de jaren 2001
tot en met 2009 niet afgetrokken premies boven € 2269 per kalenderjaar, in box 1 rekening wordt
gehouden in de toepassing van de saldomethode zoals die gold in het regime van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964.
Het laatste zinsdeel van het nieuwe zevende lid bewerkstelligt dat de regeling niet verder gaat dan
de regeling die met ingang van 1 januari 2009 ook is getroffen voor Brede-herwaarderinglijfrenten
en lijfrenten gesloten met ingang van 2001. Ook voor dergelijke lijfrenten geldt immers dat
premies betaald na de inwerkingtreding van het regime ter oplossing van de
splitsingsproblematiek, niet meetellen voor de toepassing van de saldomethode voor zover die
premies meer bedragen dan € 2 269.
Zoals in het algemeen deel van deze memorie is opgemerkt, heeft het zevende lid betekenis voor
een beperkt aantal pré-Brede-herwaarderinglijfrenten. Het aantal gevallen zal in de toekomst ook
niet toenemen omdat voor dergelijke lijfrenten wat de hoogte van premiebetalingen betreft
beperkingen gelden met het oog op het behoud van het pré-Brede-herwaarderingregime. Gewezen
wordt op het bepaalde in artikel 75 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. Zo is het bij
voorbeeld niet mogelijk om op een premievrij gemaakte pré-Brede-herwaarderinglijfrente alsnog
premies te gaan betalen omdat op die lijfrente als gevolg daarvan het regime van de Brede
Herwaardering c.q. van de Wet IB 2001 van toepassing wordt.

Artikel XXVI

Artikel XXVI (wet tot wijziging van de Wet op de accijns)

Artikel III, onderdeel C, van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de accijns in verband
met Richtlijn nr. 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 (PbEU L 9) (Implementatie
horizontale richtlijn accijns) (32 031) voorziet in een wijziging van artikel 47, eerste lid, onderdeel
e, van de Wet belastingen op milieugrondslag. Dit voorstel van wet treedt ingevolge artikel V in
werking met ingang van 1 april 2010. Ingevolge artikel XI, onderdeel A, van het onderhavige
wetsvoorstel vervalt vorenbedoeld onderdeel e, onder verlettering van onderdeel y tot e. Voor
laatstbedoelde wijziging is 1 januari 2010 als datum van inwerkingtreding voorzien. Het
onderhavige artikel bepaalt dat vorenbedoeld artikel III, onderdeel C, vóór de inwerkingtreding
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daarvan vervalt indien het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de accijns tot wet wordt
verheven.

Artikel XXVII

Artikel XXVII (inwerkingtreding)

Deze wet treedt ingevolge artikel XXVII in werking met ingang van 1 januari 2010.
Met artikel XXVII, eerste lid, onderdeel a, wordt voorkomen dat belastingaanslagen IB over eerdere
belastingjaren ook vallen onder het nieuwe regime van herziening en ambtshalve vermindering,
zoals opgenomen in artikel I, onderdelen S en T (invoeging afdeling 9.1 en 9.2, de artikelen 9.5 en
9.6 van de Wet IB 2001).
Aangezien het nieuwe regime van herziening en ambtshalve vermindering in de inkomstenbelasting
slechts geldt voor belastingaanslagen IB over 2010 en verder, is in artikel XXVII, eerste lid,
onderdeel b, de beperking opgenomen dat de wijzigingen zoals opgenomen in artikel XV,
onderdelen A en B (artikel 21ja (nieuw) en 21k AWR) voor het eerst toepassing vinden met
betrekking tot inkomensgegevens over het kalenderjaar 2010.
Artikel XXVII, eerste lid, onderdeel c, regelt dat de wijzigingen zoals opgenomen in artikel XV,
onderdeel C (artikel 24a van de AWR), van toepassing worden op belastingaanslagen ter zake van
tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2010.
Artikel XXVII, eerste lid, onderdeel d, regelt dat de voorgestelde wijzigingen over het verleggen
van de berekeningsdatum voor de heffingsrente (artikel XV, onderdeel D (artikel 30f van de AWR))
en de nieuwe bepaling over de betalingskorting, zoals opgenomen in artikel XVII, onderdeel B
(artikel 27a van de IW 1990) eerst van toepassing worden op belastingaanslagen ter zake van
tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2010. De wijzigingen gelden dus bijvoorbeeld niet
voor een in 2010 opgelegde voorlopige aanslag over het belastingjaar 2009.
Het tweede lid van artikel XXVII regelt dat de inwerkingtreding van het nieuwe partnerbegrip voor
de Awir en de verwijzing in de Wet op de huurtoeslag naar het Awir-partnerbegrip bij koninklijk
besluit plaatsvindt. Voor de argumentatie wordt verwezen naar het algemeen deel van deze
memorie.
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