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MILJOENENNOTA

Belastingplan 2013

Het jaarlijkse Belastingplan omvat
voor 2013 meer wetsvoorstellen

dan in voorgaande jaren het geval
was. Een groot deel van de
voorgestelde maatregelen was al
bekend sinds het tot stand komen van
het Lenteakkoord dit voorjaar. Naast
het Belastingplan zelf en het
wetsvoorstel Overige Fiscale
Maatregelen omvat het Belastingplan
dit jaar een wetsvoorstel ter herziening
van het fiscale regime voor de eigen
woning, een wetsvoorstel ter
herziening van de fiscale behandeling
van het woon-werkverkeer, een
wetsvoorstel dat een
verhuurderheffing invoert en een
wetsvoorstel dat regelt dat notariële
akten voortaan digitaal geregistreerd
worden. Het Belastingplan omvat de
maatregelen die invloed hebben op
het overheidsbudget en op de
koopkracht van de burgers. Het
wetsvoorstel Overige Fiscale
Maatregelen is de gebruikelijke
lappendeken van maatregelen die
weinig gevolgen hebben voor het
budgettaire en koopkrachtbeeld. 

Beperking
hypotheekrenteaftrek

Hoewel de hypotheekrenteaftrek
vaak als onaantastbaar wordt

aangemerkt, is deze in de loop der
jaren al meerdere keren ingeperkt. Zo
geldt de aftrek sinds een aantal jaren

niet meer voor een tweede woning, is
de aftrekperiode gemaximeerd op 30
jaar en beperkt de bijleenregeling bij
aanschaf van een andere woning de
ongebreidelde aftrek van
hypotheekrente. Verder geldt voor
dure woningen een hoger
eigenwoningforfait. In het
Lenteakkoord is een verdere
beperking van de
hypotheekrenteaftrek opgenomen.
Deze beperking is opgenomen in het
wetsvoorstel herziening fiscale
behandeling eigen woning. Volgens
dat wetsvoorstel moeten nieuwe
leningen in maximaal 30 jaar volledig
en ten minste annuïtair worden
afgelost om recht op aftrek van
hypotheekrente te hebben. De
bedoeling is het aantal aflossingsvrije
leningen terug te brengen en het
vertrouwen op de woningmarkt te
herstellen. 
 
Concreet houdt het wetsvoorstel de
volgende zaken in:
1. Aanpassing van het begrip 

eigenwoningschuld. 
2. Afschaffing van de vrijstelling voor 

op of na 1 januari 2013 afgesloten 
kapitaalverzekeringen, spaar- en 
beleggingsrekeningen eigen woning. 

3. Overgangsrecht voor bestaande 
leningen. 

 
Eigenwoningschuld 
De aftrek van rente is alleen mogelijk
als een lening deel uitmaakt van de
eigenwoningschuld. Daarvoor is nodig
dat een lening is aangegaan ter
financiering van de aankoop, het
onderhoud of de verbetering van een
eigen woning. Met ingang van
1 januari 2013 wordt daaraan
toegevoegd dat de lening in maximaal
360 maanden volledig wordt afgelost.
De aflossing moet ten minste volgens
het schema van een annuïteitenlening
gebeuren. Er wordt op toegezien dat
jaarlijks wordt afgelost door controle
van de hoogte van de restschuld. Ook
een lening die lineair in 30 jaar wordt

afgelost voldoet aan de aflossingseis.
De aflossingsverplichting moet bij het
aangaan van de lening in de
leningovereenkomst worden
opgenomen. Voldoet de lening niet
aan de vereisten, dan is de rente niet
aftrekbaar. 
 
Als op een lening te weinig wordt
afgelost verliest de lening het
predicaat eigenwoningschuld. Dat
betekent dat vanaf dat moment de
rente in principe niet meer aftrekbaar
is. Er geldt echter een drietal
ontsnappingsclausules. Er is geen
sprake van het verlies van aftrek als
de in een jaar opgelopen achterstand
in aflossing het volgende jaar wordt
ingehaald. Het wetsvoorstel kent ook
de mogelijkheid van herstel van een
aflossingstekort als gevolg van een
onbedoelde fout in de betaling of in de
berekening van de aflossing.
Bij onvoldoende betalingscapaciteit
kan binnen vijf jaar na het eerste
betalingsprobleem een nieuwe
annuïteit voor de resterende looptijd
worden vastgesteld zonder dat het
recht op renteaftrek verloren gaat. Het
aflossingstekort kan dan worden
ingehaald in de resterende looptijd
van de lening. 
 

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

belastingwetgeving.
 
De registratie van onderhandse
(niet-notariële) akten wordt beperkt tot
die akten waarvoor registratie een
wettelijk vormvereiste is. Het gaat dan
vooral om akten waarbij een bezitloos
pandrecht wordt gevestigd. De
registratie van deze akten blijft een
taak van de Belastingdienst. Ook het
toezicht op de uitvoering van de
Registratiewet 1970 blijft een taak
voor de Belastingdienst. Het
wetsvoorstel levert een belangrijke
besparing op in de uitvoeringskosten
van de Belastingdienst en een
verlaging van de administratieve
lasten voor het notariaat. 
 
De digitale bestanden worden
versleuteld en zijn alleen in te zien
door de Belastingdienst en door de
notaris die de akte heeft aangeleverd.
Iedere notaris moet de akten die hij
opmaakt dagelijks inschrijven in een
doorlopend register. Dit systeem blijft
bestaan, maar het huidige papieren
register wordt vervangen door een
digitaal exemplaar dat per notaris
wordt gehouden door de KNB.

OMZETBELASTING

BTW-verhoging

Het ministerie van Financiën heeft
een aantal vragen en antwoorden

over de btw-verhoging per 1 oktober
2012 gepubliceerd.

Factuur voor 1 oktober
Volgens deze publicatie mogen
ondernemers voor prestaties die zij
verrichten na 30 september 2012 al
voor 1 oktober 2012 het nieuwe
btw-tarief van 21% in rekening
brengen om te voorkomen dat zij

aanvullende facturen moeten sturen
voor het verschil tussen 19% en 21%.
Deze btw kan worden opgenomen in
rubriek 1c van het aangifteformulier.
Bij doorlopende prestaties die over de
datum van 1 oktober 2012 heengaan,
moet de afrekenperiode worden
gesplitst voor de berekening van de
btw. 

Nieuwbouwwoningen
Voor de toepassing van de
overgangsregeling voor
nieuwbouwwoningen mogen panden
die deels als woning en deels als
bedrijfspand worden gebruikt in hun
geheel als woning worden aangemerkt
als zij voor meer dan de helft voor
particuliere bewoning worden gebruikt.
Aan de persoon van de verkrijger van
de woning worden geen eisen gesteld
voor de toepassing van de
overgangsregeling. De
overgangsregeling geldt niet voor de
aankoop van een bouwkavel als er
geen aannemingsovereenkomst is
gesloten voor 28 april 2012.

Margeregeling
De verhoging van het btw-tarief heeft
geen gevolgen voor de wijze van
verrekenen van negatieve tijdvak- en
jaarwinstmarges bij toepassing van de
globalisatieregeling bij de
margeregeling. De btw over de
jaarwinstmarge 2012 wordt
tijdsevenredig berekend. Dat betekent

dat voor ¾ van de jaarwinstmarge het
19%-tarief geldt en voor ¼ het
21%-tarief.

VARIA

Leegstaande onroerende
zaak

Een gemeente legde aan de
eigenaar van een onroerende

zaak een aanslag onroerende
zaakbelasting op wegens het gebruik
van het pand. Het ging om een
werkplaats met magazijn en kantoor-
en opslagruimte. Het pand stond al
enige tijd leeg. De eigenaar probeerde
het pand te verhuren, maar slaagde
daar niet in.
De rechtbank vond dat het pand op de
peildatum aan de eigenaar ter
beschikking stond en hij daarvan
gebruik kon maken. Ondanks de
leegstand was volgens de rechtbank
sprake van gebruik en was de aanslag
terecht opgelegd. In hoger beroep
oordeelde Hof Den Haag anders. 
Volgens het hof had de gemeentelijke
heffingsambtenaar gebruik van het
pand niet aannemelijk gemaakt. De
eigendom van de onroerende zaak
volstaat niet om gebruik aan te
nemen. De combinatie van leegstand
gedurende langere tijd en de pogingen
om het pand te verhuren maakte dat
van gebruik door de eigenaar geen
sprake was. De aanslag was ten
onrechte opgelegd.



 

6 3

Na 31 december 2012 kunnen nog
steeds aflossingsvrije leningen worden
afgesloten ter financiering van de
eigen woning. De rente op nieuwe
aflossingsvrije leningen is echter niet
aftrekbaar omdat de leningen niet
kwalificeren als eigenwoningschuld.
 
Kapitaalverzekering, spaar- en
beleggingsrekening eigen woning
(KEW, SEW en BEW)
Onder de huidige regeling wordt
optimaal geprofiteerd van de
aftrekbaarheid van de rente als de
woning is gefinancierd met een
aflossingsvrije lening. Tijdens de
looptijd van de lening kan door middel
van een KEW worden gespaard voor
de aflossing na afloop van de
30-jaarsperiode. De KEW is niet
belast in box 3. De rente in de
uitkering uit een KEW is, onder
voorwaarden, vrijgesteld in box 1.
Door de aanpassing van het begrip
eigenwoningschuld voor nieuwe
leningen, moet gedurende de looptijd
worden afgelost om voor renteaftrek in
aanmerking te komen. Na 30 jaar is
de lening afgelost en is er geen reden
meer voor een vrijgestelde uitkering
ter aflossing van de lening. Dat
betekent dat het bestaande regime
vervalt voor na 31 december 2012
afgesloten producten. De waarde van
die kapitaalverzekeringen,
spaarrekeningen en/of
beleggingsrechten wordt belast in box
3. 
 
Voor bestaande hypotheken blijft de
vrijstelling voor de KEW bestaan. Het
huidige regime kent een kleine en een
grote vrijstelling. De kleine vrijstelling
geldt na 15 jaar premiebetaling, de
grote na 20 jaar. De kleine vrijstelling
bedraagt € 34.900. De grote
vrijstelling bedraagt € 154.000. De
vrijstelling houdt in dat de rente in de
uitkering is vrijgesteld van
inkomstenbelasting als de uitkering
niet hoger is dan het bedrag van de
vrijstelling. Het kabinet overweegt

deze termijnen te laten vervallen.
Daardoor zou voor bestaande KEW’s
altijd de grote vrijstelling gelden. 
 
Let op: een bestaande KEW mag na
31 december 2012 worden omgezet
in een andere in box 1 vrijgestelde
KEW, BEW of SEW, zolang het
verzekerde kapitaal of de contractueel
over te maken bedragen niet worden
verhoogd. 
 
Na 31 december 2012 is het mogelijk
om een vrijgestelde KEW af te sluiten
als de uitkering zal worden
aangewend voor de aflossing van een
na 31 december 2012 aangegane
lening ter financiering van een voor 31
december 2012 gekochte woning. 
 
Overgangsrecht 
De wijziging van het begrip
eigenwoningschuld geldt alleen voor
leningen die zijn afgesloten op of na 1
januari 2013. Voor bestaande
eigenwoningschulden blijft de oude
regeling van kracht. Als hoofdregel
geldt dat alle op 31 december 2012 tot
de eigenwoningschuld behorende
schulden worden aangemerkt als een
bestaande eigenwoningschuld. Het
overgangsrecht kent hierop twee
aanvullingen en één beperking. 
 
Aanvullingen
Voor eigenwoningbezitters die in 2012
hun eigen woning hebben verkocht en
pas in 2013 een nieuwe eigen woning
aanschaffen, wordt de hoogte van de
eigenwoningschuld niet bepaald op 31
december 2012, maar op het moment
voorafgaand aan de verkoop in 2012. 
De tweede aanvulling betreft mensen
die voor 31 december 2012 schriftelijk
een koopovereenkomst zijn
aangegaan voor een woning die op
korte termijn wordt geleverd. Voor
deze groep valt de eigenwoningschuld
die in het jaar 2013 ontstaat onder het
overgangsrecht. 
 
Beperking 

Voor wie op 31 december 2012 twee
eigen woningen heeft, geldt alleen de
omvang van de op de overblijvende
woning rustende eigenwoningschuld
als bestaande eigenwoningschuld. Op
de andere schuld is het
overgangsrecht niet van toepassing.
 
Let op: het oversluiten van een
bestaande lening bij een verhuizing
leidt er niet toe dat het overgangsrecht
niet meer van toepassing is. De
omvang van de bestaande lening
wordt wel verlaagd door aflossingen
na 31 december 2012 en mogelijk
door de werking van de bijleenregeling.

Belasten van
woon-werkverkeer

Een van de maatregelen uit het
Lenteakkoord is de afschaffing

van de onbelaste vergoeding voor
kosten van woon-werkverkeer.
Daarmee samenhangend wordt het
woon-werkverkeer met een auto van
de zaak aangemerkt als privégebruik.
Dat geldt niet alleen voor werknemers,
maar ook voor ondernemers. Met
deze maatregel wordt teruggegrepen
naar de tijd voor 2004, toen er in

België bevat een dergelijke ruime
specifieke bestuurdersbepaling.

Beroeps- en
bedrijfstakpensioen

De in 2005 in de wet opgenomen
fiscale begrenzingen van de

pensioenopbouw van werknemers
gelden per 1 januari 2015 ook voor
ondernemers en resultaatgenieters die
verplicht deelnemen in beroeps- of
bedrijfstakpensioenregelingen. Om
pensioenfondsen voldoende tijd te
geven om pensioenregelingen aan te
passen wordt nu al aanvullende
wetgeving opgenomen. Vanaf
1 januari 2015 mag per jaar aan
ouderdomspensioen niet meer dan
2,15% van het pensioengevend
inkomen worden opgebouwd. De
pensioenrichtleeftijd moet gekoppeld
zijn aan de ontwikkeling van de
levensverwachting. 
Als pensioengrondslag voor
ondernemers geldt de winst uit
onderneming met enige correcties
daarop. Het hanteren van een te hoge
pensioengrondslag leidt tot een
beperking in de aftrekbare
pensioenpremies, terwijl iedere
uitkering uit de pensioenregeling
volledig belast wordt. Er vindt dus
geen splitsing van
pensioenaanspraken in een box
1-deel en een box 3-deel plaats. Als
naast de verplichte pensioenregeling
een deel vrijwillig wordt opgebouwd,
gelden voor dat vrijwillige deel onder
voorwaarden ook de fiscale faciliteiten
voor pensioenopbouw. De totale

pensioenopbouw moet wel binnen de
gestelde grenzen blijven. De vrijwillige
premies mogen per jaar niet meer dan
1/3 van de verplichte premies
bedragen.

Loskoppeling aanslag en
verzuimboete

Verreweg de meeste
belastingplichtigen dienen hun

aangifte op tijd in. De verzuimboete bij
het niet of te laat indienen van een
aangifte is per 1 januari 2010
verhoogd. Als geen aangifte is
ingediend, stelt de Belastingdienst de
belastingschuld ambtshalve vast. Dat
legt een onevenredig beslag op de
capaciteit van de Belastingdienst. Het
kabinet meent dat de effectiviteit van
de aangifteboeten kan worden
verbeterd door niet langer de
voorwaarde te stellen dat de boete
tegelijk met de aanslag wordt
opgelegd. Op die manier kan de
inspecteur eerst de boete opleggen en
tegelijk aankondigen dat de
verzuimboete wordt verlaagd als
binnen een bepaalde termijn alsnog
aangifte gedaan wordt. 
Ook de verzuimboeten voor
betaalverzuimen bij
aangiftebelastingen en de meeste
vergrijpboeten moeten gelijktijdig met
de vaststelling van de
belastingaanslag worden opgelegd.
Voor deze boeten wordt geen
loskoppeling voorgesteld. 

Verhuurderheffing

Er komt een nieuwe
belastingheffing van verhuurders

van woningen in de gereguleerde
sector. Dat zijn woningen waarvan de
huurprijs niet hoger is dan de
maximum huur die geldt voor de
huurtoeslag. De verhuurderheffing
geldt voor verhuurders die meer dan
10 woningen verhuren. De
verhuurderheffing wordt per 1 januari
2013 ingevoerd, zij het met een

verlaagd tarief in het eerste jaar. 
De grondslag van heffing is de totale
WOZ-waarde van alle huurwoningen
in de gereguleerde sector van de
verhuurder, verminderd met tien keer
de gemiddelde WOZ-waarde van de
huurwoningen van de verhuurder. Het
normale tarief is 0,231%. Voor 2013
geldt eenmalig een laag tarief van
0,0014%. De bedoeling van de
verhuurderheffing is verhuurders te
laten bijdragen in de kosten van de
huurtoeslag en het afromen van de
toegestane huuraanpassing voor
scheefwonen. Scheefwoners zijn
huurders met een inkomen van
€ 33.000 tot € 43.000. Verhuurder
mogen hen een huurverhoging van
1% in rekening brengen.

Digitale registratie akten

De Registratiewet 1970 bepaalt dat
alle notariële akten door de

Belastingdienst worden geregistreerd.
De notaris stuurt het origineel van
iedere akte die hij opmaakt naar de
Belastingdienst ter registratie. De
Belastingdienst schrijft de akte in,
maakt daarvan aantekening op de
akte, kopieert de akte en stuurt de
akte terug naar de notaris.
Voorgesteld wordt dat de notaris niet
langer het origineel van de akte ter
registratie aanbiedt, maar een digitaal
afschrift van die akte registreert. De
Belastingdienst gebruikt informatie in
de akten voor de uitvoering van de



 

4 5

fiscaal opzicht onderscheid werd
gemaakt tussen reizen in het kader
van regelmatig woon-werkverkeer en
andere in het kader van de
dienstbetrekking gemaakte reizen. 
 
Let op: hoewel de zogenoemde
gerichte vrijstelling voor
woon-werkverkeer vervalt per
1 januari 2013, heeft de werkgever de
mogelijkheid om de reiskosten voor
het woon-werkverkeer onbelast te
vergoeden als hij gebruik maakt van
de werkkostenregeling. De vergoeding
gaat dan ten koste van de
zogenaamde vrije ruimte.
 
Let op: de mogelijkheid om onbelaste
vergoedingen te geven voor andere
reizen dan woon-werkverkeer blijft
bestaan.
 
Definitie woon-werkverkeer 
Woon-werkverkeer is het regelmatig
heen en/of terug reizen van de woon-
of verblijfplaats naar de vaste plaats
waar men zijn werkzaamheden
verricht. Er geldt een uitzondering als
de werknemer slechts kort werkt op
een ander adres. Er is pas sprake van
woon-werkverkeer als de
werkzaamheden op een werkplaats
langer duren dan een jaar. Is de duur
van de werkzaamheden op die
specifieke plek gelijk aan de duur van
de dienstbetrekking, dan is wel sprake
van woon-werkverkeer, ongeacht de
duur van die werkzaamheden. 
Van belang is verder dat een reis
tussen de woning en een werkplaats
niet als woon-werkverkeer wordt
aangemerkt wanneer niet binnen 24
uur heen en terug wordt gereisd.
De regeling is ook van toepassing op
ondernemers en zzp’ers. Voor hen
geldt dat alleen de reizen tussen de
woning en het eigen bedrijfsadres als
woon-werkverkeer worden
aangemerkt. Wel geldt ook voor
ondernemers dat de frequentie waarin
naar eenzelfde werkplaats wordt
gereisd en de mate waarin daar

werkzaamheden worden verricht tot
de conclusie kunnen leiden dat sprake
is van woon-werkverkeer. 
Voor de werknemer die wordt
gedetacheerd naar een andere
werkplaats dan zijn gebruikelijke vaste
werkplaats is sprake van zakelijke
reizen als de duur van die detachering
aanmerkelijk korter is dan de duur van
zijn dienstbetrekking, mits de
detachering niet langer duurt dan een
jaar.

Auto van de zaak 
Voor het privégebruik van een auto
van de zaak moet een bijtelling bij het
inkomen plaatsvinden als dit
privégebruik meer is dan 500
kilometer. Met ingang van 1 januari
2013 geldt het woon-werkverkeer als
privégebruik.
 
Voorkoming anticipatie 
Vergoedingen en verstrekkingen die
tussen 18 september 2012 en
1 januari 2013 worden gedaan voor
woon-werkverkeer dat plaatsvindt na
31 december 2012 worden geacht te
zijn genoten in het loontijdvak waarin
het woon-werkverkeer plaatsvindt. Dat
betekent dat het niet mogelijk is om nu
een onbelaste vergoeding te doen
voor woon-werkverkeer dat volgend
jaar plaatsvindt.

Overgangsrecht 
Zoals al eerder aangekondigd is er in
overgangsrecht voorzien voor reizen
met openbaar vervoer en voor auto’s
van de zaak waarmee, afgezien van
woon-werkverkeer, niet meer dan 500
km per jaar privé wordt gereden. Een
belangrijke datum is 25 mei 2012. De
verstrekking van abonnementen die
voor die datum zijn aangegaan blijft
onbelast, zolang het abonnement
geldt. Werknemers die zelf een
abonnement hebben aangeschaft voor
die datum en geen of een lage
vergoeding krijgen van hun
werkgever, houden recht op de
reisaftrek voor openbaar vervoer

zolang het abonnement loopt.

Voor de auto van de zaak waarvan
vóór 25 mei 2012 een leasecontract
is aangegaan, geldt zolang het
leasecontract loopt, maar uiterlijk tot
1 januari 2017, een beperkte bijtelling
van 25% van de normaal voor de auto
verschuldigde bijtelling. De verlaagde
bijtelling geldt alleen als het aantal
“echte” privékilometers niet uitkomt
boven 500 kilometer op jaarbasis. Dat
moet kunnen worden aangetoond
door bijvoorbeeld een
kilometerregistratie. Voor de
bestelauto van de zaak geldt het
overgangsrecht alleen als er geen
“echte” privékilometers worden
gemaakt. Het overgangsrecht geldt
ook voor de auto van de zaak die op
de balans van de onderneming staat
en wel zolang de auto op de balans
blijft staan, maar uiterlijk tot 1 januari
2017.

Afstempelen pensioen
eigen beheer

In antwoord op Kamervragen is
onlangs toegezegd dat onder

bepaalde voorwaarden wordt
toegestaan om pensioenen in eigen
beheer te verminderen zonder fiscale
gevolgen. Het gaat dan om
pensioenen van dga’s bij de eigen BV
of bij een speciale pensioen-BV. Als
het vermogen van de BV onvoldoende
is om aan de pensioenverplichtingen
te voldoen, mogen eenmalig op de
pensioeningangsdatum de
pensioenaanspraken worden
verminderd. Op dit moment
kwalificeert het prijsgeven van in eigen
beheer opgebouwde
pensioenaanspraken als afkoop van
het pensioen. Het goedkeuren van het
verminderen van pensioenaanspraken
wordt beperkt tot situaties waarbij de
onderdekking het gevolg is van reële
beleggings- en
ondernemingsverliezen van de BV.
Voor gevallen waarin de

pensioenuitkeringen op 1 januari
2013 reeds lopen komt er een
overgangsregeling. Die regeling houdt
in dat in de periode van 2013 tot en
met 2015 eenmalig een goedkeuring
tot vermindering van in eigen beheer
opgebouwde pensioenaanspraken
kan worden verleend. 

Overige maatregelen
particulieren

Vereenvoudiging
scholingsuitgaven

Scholingsuitgaven zijn aftrekbaar als
persoonsgebonden aftrekpost. De
aftrek van scholingsuitgaven wordt
beperkt tot de verplicht gestelde en
noodzakelijke kosten van een
opleiding of studie. De afwijkende
regeling voor mensen die recht
hebben op studiefinanciering vervalt,
omdat deze regeling te ingewikkeld is.
Ook voor deze groep geldt de aftrek
van de limitatief opgesomde werkelijke
kosten. De aftrek van
scholingsuitgaven voor mensen van
wie de prestatiebeurs niet in een gift
wordt omgezet, omdat zij hun diploma
niet op tijd hebben gehaald, wordt
vereenvoudigd.
 
Aftrek zorgkosten
Uitgaven voor zorg die niet langer
onder de verzekerde zorg vallen, zijn
in een aantal gevallen aftrekbaar als
specifieke zorgkosten. Dat is niet de
bedoeling en daarom wordt de
regeling voor de aftrek van uitgaven
voor specifieke zorgkosten aangepast.
Deze regeling moet beter aansluiten
op het basispakket van de

zorgverzekering. 
Er komt een delegatiebevoegdheid om
uitgaven, die als gevolg van
wijzigingen in het basispakket
aftrekbaar zouden worden, van aftrek
uit te kunnen sluiten. Daarvan wordt
gebruik gemaakt voor bepaalde
fertiliteitbehandelingen en voor
bepaalde hulpmiddelen voor de
mobiliteit. 
Er komt een aftrekbeperking voor
eigen bijdragen die mensen moeten
betalen. Het gaat ondermeer om de
eigen bijdrage voor het verblijf in een
instelling voor medisch-specialistische
zorg en de eigen bijdrage voor
hoortoestellen.
 
Aanhorigheden woningen
Voor de verkrijging van woningen
geldt een laag tarief voor de
overdrachtsbelasting van 2%.
Voorgesteld wordt om het lage tarief
ook te laten gelden voor
aanhorigheden van woningen die op
een later tijdstip worden verkregen
dan de woning zelf. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de latere aankoop
van een garage bij een woning.

Wijzigingen
vennootschapsbelasting

Fiscale eenheid
Eén van de voorwaarden om een

fiscale eenheid te vormen is dat de
moedermaatschappij de juridische en
economische eigendom heeft van ten
minste 95% van de aandelen van de
dochtermaatschappij. Daarmee heeft
de moedermaatschappij ook ten
minste 95% van de stemrechten in de
dochtermaatschappij. Door de
flexibilisering van het BV-recht wordt
het mogelijk winst- en stemrechten
over verschillende aandelen te
verdelen. Hierdoor kan zich de situatie
voordoen dat een
moedermaatschappij ondanks de
eigendom van de aandelen geen
stemrecht heeft in de
dochtermaatschappij. Het is het niet

de bedoeling dat in een dergelijke
situatie een fiscale eenheid kan
worden gevormd. De eis dat de
moedermaatschappij ook 95% van de
stemrechten moet hebben, wordt in de
wet opgenomen.
 
Thincapregeling
De zogenaamde
onderkapitalisatieregeling of
thincapregeling wordt afgeschaft.
Deze aftrekbeperking past bij nadere
beschouwing niet goed bij de andere
aftrekbeperkingen in de
vennootschapsbelasting. In de praktijk
is gebleken dat deze regeling ook het
midden- en kleinbedrijf raakt, terwijl de
regeling niet voor hen was bedoeld.

Buitenlandse
belastingplicht
bestuurdersbeloningen

In het buitenland gevestigde
lichamen zijn in Nederland

belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting als zij
werkzaamheden verrichten als
bestuurder of commissaris van een in
Nederland gevestigd lichaam. Het
begrip bestuurder wordt daarbij
formeel uitgelegd. In toenemende
mate worden door in België
gevestigde vennootschappen
managementdiensten verricht voor in
Nederland gevestigde
vennootschappen zonder dat sprake
is van formeel bestuurderschap.
Daarom wordt voorgesteld om de
buitenlandse
vennootschapsbelastingplicht uit te
breiden tot materiële
bestuurdersbeloningen.
Onder de werking van
belastingverdragen heeft deze
uitbreiding alleen effect als de
heffingsbevoegdheid over
vergoedingen voor materiële
bestuurswerkzaamheden is
toegewezen aan de staat waarin de
afnemer van de werkzaamheden is
gevestigd. Het belastingverdrag met
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fiscaal opzicht onderscheid werd
gemaakt tussen reizen in het kader
van regelmatig woon-werkverkeer en
andere in het kader van de
dienstbetrekking gemaakte reizen. 
 
Let op: hoewel de zogenoemde
gerichte vrijstelling voor
woon-werkverkeer vervalt per
1 januari 2013, heeft de werkgever de
mogelijkheid om de reiskosten voor
het woon-werkverkeer onbelast te
vergoeden als hij gebruik maakt van
de werkkostenregeling. De vergoeding
gaat dan ten koste van de
zogenaamde vrije ruimte.
 
Let op: de mogelijkheid om onbelaste
vergoedingen te geven voor andere
reizen dan woon-werkverkeer blijft
bestaan.
 
Definitie woon-werkverkeer 
Woon-werkverkeer is het regelmatig
heen en/of terug reizen van de woon-
of verblijfplaats naar de vaste plaats
waar men zijn werkzaamheden
verricht. Er geldt een uitzondering als
de werknemer slechts kort werkt op
een ander adres. Er is pas sprake van
woon-werkverkeer als de
werkzaamheden op een werkplaats
langer duren dan een jaar. Is de duur
van de werkzaamheden op die
specifieke plek gelijk aan de duur van
de dienstbetrekking, dan is wel sprake
van woon-werkverkeer, ongeacht de
duur van die werkzaamheden. 
Van belang is verder dat een reis
tussen de woning en een werkplaats
niet als woon-werkverkeer wordt
aangemerkt wanneer niet binnen 24
uur heen en terug wordt gereisd.
De regeling is ook van toepassing op
ondernemers en zzp’ers. Voor hen
geldt dat alleen de reizen tussen de
woning en het eigen bedrijfsadres als
woon-werkverkeer worden
aangemerkt. Wel geldt ook voor
ondernemers dat de frequentie waarin
naar eenzelfde werkplaats wordt
gereisd en de mate waarin daar

werkzaamheden worden verricht tot
de conclusie kunnen leiden dat sprake
is van woon-werkverkeer. 
Voor de werknemer die wordt
gedetacheerd naar een andere
werkplaats dan zijn gebruikelijke vaste
werkplaats is sprake van zakelijke
reizen als de duur van die detachering
aanmerkelijk korter is dan de duur van
zijn dienstbetrekking, mits de
detachering niet langer duurt dan een
jaar.

Auto van de zaak 
Voor het privégebruik van een auto
van de zaak moet een bijtelling bij het
inkomen plaatsvinden als dit
privégebruik meer is dan 500
kilometer. Met ingang van 1 januari
2013 geldt het woon-werkverkeer als
privégebruik.
 
Voorkoming anticipatie 
Vergoedingen en verstrekkingen die
tussen 18 september 2012 en
1 januari 2013 worden gedaan voor
woon-werkverkeer dat plaatsvindt na
31 december 2012 worden geacht te
zijn genoten in het loontijdvak waarin
het woon-werkverkeer plaatsvindt. Dat
betekent dat het niet mogelijk is om nu
een onbelaste vergoeding te doen
voor woon-werkverkeer dat volgend
jaar plaatsvindt.

Overgangsrecht 
Zoals al eerder aangekondigd is er in
overgangsrecht voorzien voor reizen
met openbaar vervoer en voor auto’s
van de zaak waarmee, afgezien van
woon-werkverkeer, niet meer dan 500
km per jaar privé wordt gereden. Een
belangrijke datum is 25 mei 2012. De
verstrekking van abonnementen die
voor die datum zijn aangegaan blijft
onbelast, zolang het abonnement
geldt. Werknemers die zelf een
abonnement hebben aangeschaft voor
die datum en geen of een lage
vergoeding krijgen van hun
werkgever, houden recht op de
reisaftrek voor openbaar vervoer

zolang het abonnement loopt.

Voor de auto van de zaak waarvan
vóór 25 mei 2012 een leasecontract
is aangegaan, geldt zolang het
leasecontract loopt, maar uiterlijk tot
1 januari 2017, een beperkte bijtelling
van 25% van de normaal voor de auto
verschuldigde bijtelling. De verlaagde
bijtelling geldt alleen als het aantal
“echte” privékilometers niet uitkomt
boven 500 kilometer op jaarbasis. Dat
moet kunnen worden aangetoond
door bijvoorbeeld een
kilometerregistratie. Voor de
bestelauto van de zaak geldt het
overgangsrecht alleen als er geen
“echte” privékilometers worden
gemaakt. Het overgangsrecht geldt
ook voor de auto van de zaak die op
de balans van de onderneming staat
en wel zolang de auto op de balans
blijft staan, maar uiterlijk tot 1 januari
2017.

Afstempelen pensioen
eigen beheer

In antwoord op Kamervragen is
onlangs toegezegd dat onder

bepaalde voorwaarden wordt
toegestaan om pensioenen in eigen
beheer te verminderen zonder fiscale
gevolgen. Het gaat dan om
pensioenen van dga’s bij de eigen BV
of bij een speciale pensioen-BV. Als
het vermogen van de BV onvoldoende
is om aan de pensioenverplichtingen
te voldoen, mogen eenmalig op de
pensioeningangsdatum de
pensioenaanspraken worden
verminderd. Op dit moment
kwalificeert het prijsgeven van in eigen
beheer opgebouwde
pensioenaanspraken als afkoop van
het pensioen. Het goedkeuren van het
verminderen van pensioenaanspraken
wordt beperkt tot situaties waarbij de
onderdekking het gevolg is van reële
beleggings- en
ondernemingsverliezen van de BV.
Voor gevallen waarin de

pensioenuitkeringen op 1 januari
2013 reeds lopen komt er een
overgangsregeling. Die regeling houdt
in dat in de periode van 2013 tot en
met 2015 eenmalig een goedkeuring
tot vermindering van in eigen beheer
opgebouwde pensioenaanspraken
kan worden verleend. 

Overige maatregelen
particulieren

Vereenvoudiging
scholingsuitgaven

Scholingsuitgaven zijn aftrekbaar als
persoonsgebonden aftrekpost. De
aftrek van scholingsuitgaven wordt
beperkt tot de verplicht gestelde en
noodzakelijke kosten van een
opleiding of studie. De afwijkende
regeling voor mensen die recht
hebben op studiefinanciering vervalt,
omdat deze regeling te ingewikkeld is.
Ook voor deze groep geldt de aftrek
van de limitatief opgesomde werkelijke
kosten. De aftrek van
scholingsuitgaven voor mensen van
wie de prestatiebeurs niet in een gift
wordt omgezet, omdat zij hun diploma
niet op tijd hebben gehaald, wordt
vereenvoudigd.
 
Aftrek zorgkosten
Uitgaven voor zorg die niet langer
onder de verzekerde zorg vallen, zijn
in een aantal gevallen aftrekbaar als
specifieke zorgkosten. Dat is niet de
bedoeling en daarom wordt de
regeling voor de aftrek van uitgaven
voor specifieke zorgkosten aangepast.
Deze regeling moet beter aansluiten
op het basispakket van de

zorgverzekering. 
Er komt een delegatiebevoegdheid om
uitgaven, die als gevolg van
wijzigingen in het basispakket
aftrekbaar zouden worden, van aftrek
uit te kunnen sluiten. Daarvan wordt
gebruik gemaakt voor bepaalde
fertiliteitbehandelingen en voor
bepaalde hulpmiddelen voor de
mobiliteit. 
Er komt een aftrekbeperking voor
eigen bijdragen die mensen moeten
betalen. Het gaat ondermeer om de
eigen bijdrage voor het verblijf in een
instelling voor medisch-specialistische
zorg en de eigen bijdrage voor
hoortoestellen.
 
Aanhorigheden woningen
Voor de verkrijging van woningen
geldt een laag tarief voor de
overdrachtsbelasting van 2%.
Voorgesteld wordt om het lage tarief
ook te laten gelden voor
aanhorigheden van woningen die op
een later tijdstip worden verkregen
dan de woning zelf. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de latere aankoop
van een garage bij een woning.

Wijzigingen
vennootschapsbelasting

Fiscale eenheid
Eén van de voorwaarden om een

fiscale eenheid te vormen is dat de
moedermaatschappij de juridische en
economische eigendom heeft van ten
minste 95% van de aandelen van de
dochtermaatschappij. Daarmee heeft
de moedermaatschappij ook ten
minste 95% van de stemrechten in de
dochtermaatschappij. Door de
flexibilisering van het BV-recht wordt
het mogelijk winst- en stemrechten
over verschillende aandelen te
verdelen. Hierdoor kan zich de situatie
voordoen dat een
moedermaatschappij ondanks de
eigendom van de aandelen geen
stemrecht heeft in de
dochtermaatschappij. Het is het niet

de bedoeling dat in een dergelijke
situatie een fiscale eenheid kan
worden gevormd. De eis dat de
moedermaatschappij ook 95% van de
stemrechten moet hebben, wordt in de
wet opgenomen.
 
Thincapregeling
De zogenaamde
onderkapitalisatieregeling of
thincapregeling wordt afgeschaft.
Deze aftrekbeperking past bij nadere
beschouwing niet goed bij de andere
aftrekbeperkingen in de
vennootschapsbelasting. In de praktijk
is gebleken dat deze regeling ook het
midden- en kleinbedrijf raakt, terwijl de
regeling niet voor hen was bedoeld.

Buitenlandse
belastingplicht
bestuurdersbeloningen

In het buitenland gevestigde
lichamen zijn in Nederland

belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting als zij
werkzaamheden verrichten als
bestuurder of commissaris van een in
Nederland gevestigd lichaam. Het
begrip bestuurder wordt daarbij
formeel uitgelegd. In toenemende
mate worden door in België
gevestigde vennootschappen
managementdiensten verricht voor in
Nederland gevestigde
vennootschappen zonder dat sprake
is van formeel bestuurderschap.
Daarom wordt voorgesteld om de
buitenlandse
vennootschapsbelastingplicht uit te
breiden tot materiële
bestuurdersbeloningen.
Onder de werking van
belastingverdragen heeft deze
uitbreiding alleen effect als de
heffingsbevoegdheid over
vergoedingen voor materiële
bestuurswerkzaamheden is
toegewezen aan de staat waarin de
afnemer van de werkzaamheden is
gevestigd. Het belastingverdrag met
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Na 31 december 2012 kunnen nog
steeds aflossingsvrije leningen worden
afgesloten ter financiering van de
eigen woning. De rente op nieuwe
aflossingsvrije leningen is echter niet
aftrekbaar omdat de leningen niet
kwalificeren als eigenwoningschuld.
 
Kapitaalverzekering, spaar- en
beleggingsrekening eigen woning
(KEW, SEW en BEW)
Onder de huidige regeling wordt
optimaal geprofiteerd van de
aftrekbaarheid van de rente als de
woning is gefinancierd met een
aflossingsvrije lening. Tijdens de
looptijd van de lening kan door middel
van een KEW worden gespaard voor
de aflossing na afloop van de
30-jaarsperiode. De KEW is niet
belast in box 3. De rente in de
uitkering uit een KEW is, onder
voorwaarden, vrijgesteld in box 1.
Door de aanpassing van het begrip
eigenwoningschuld voor nieuwe
leningen, moet gedurende de looptijd
worden afgelost om voor renteaftrek in
aanmerking te komen. Na 30 jaar is
de lening afgelost en is er geen reden
meer voor een vrijgestelde uitkering
ter aflossing van de lening. Dat
betekent dat het bestaande regime
vervalt voor na 31 december 2012
afgesloten producten. De waarde van
die kapitaalverzekeringen,
spaarrekeningen en/of
beleggingsrechten wordt belast in box
3. 
 
Voor bestaande hypotheken blijft de
vrijstelling voor de KEW bestaan. Het
huidige regime kent een kleine en een
grote vrijstelling. De kleine vrijstelling
geldt na 15 jaar premiebetaling, de
grote na 20 jaar. De kleine vrijstelling
bedraagt € 34.900. De grote
vrijstelling bedraagt € 154.000. De
vrijstelling houdt in dat de rente in de
uitkering is vrijgesteld van
inkomstenbelasting als de uitkering
niet hoger is dan het bedrag van de
vrijstelling. Het kabinet overweegt

deze termijnen te laten vervallen.
Daardoor zou voor bestaande KEW’s
altijd de grote vrijstelling gelden. 
 
Let op: een bestaande KEW mag na
31 december 2012 worden omgezet
in een andere in box 1 vrijgestelde
KEW, BEW of SEW, zolang het
verzekerde kapitaal of de contractueel
over te maken bedragen niet worden
verhoogd. 
 
Na 31 december 2012 is het mogelijk
om een vrijgestelde KEW af te sluiten
als de uitkering zal worden
aangewend voor de aflossing van een
na 31 december 2012 aangegane
lening ter financiering van een voor 31
december 2012 gekochte woning. 
 
Overgangsrecht 
De wijziging van het begrip
eigenwoningschuld geldt alleen voor
leningen die zijn afgesloten op of na 1
januari 2013. Voor bestaande
eigenwoningschulden blijft de oude
regeling van kracht. Als hoofdregel
geldt dat alle op 31 december 2012 tot
de eigenwoningschuld behorende
schulden worden aangemerkt als een
bestaande eigenwoningschuld. Het
overgangsrecht kent hierop twee
aanvullingen en één beperking. 
 
Aanvullingen
Voor eigenwoningbezitters die in 2012
hun eigen woning hebben verkocht en
pas in 2013 een nieuwe eigen woning
aanschaffen, wordt de hoogte van de
eigenwoningschuld niet bepaald op 31
december 2012, maar op het moment
voorafgaand aan de verkoop in 2012. 
De tweede aanvulling betreft mensen
die voor 31 december 2012 schriftelijk
een koopovereenkomst zijn
aangegaan voor een woning die op
korte termijn wordt geleverd. Voor
deze groep valt de eigenwoningschuld
die in het jaar 2013 ontstaat onder het
overgangsrecht. 
 
Beperking 

Voor wie op 31 december 2012 twee
eigen woningen heeft, geldt alleen de
omvang van de op de overblijvende
woning rustende eigenwoningschuld
als bestaande eigenwoningschuld. Op
de andere schuld is het
overgangsrecht niet van toepassing.
 
Let op: het oversluiten van een
bestaande lening bij een verhuizing
leidt er niet toe dat het overgangsrecht
niet meer van toepassing is. De
omvang van de bestaande lening
wordt wel verlaagd door aflossingen
na 31 december 2012 en mogelijk
door de werking van de bijleenregeling.

Belasten van
woon-werkverkeer

Een van de maatregelen uit het
Lenteakkoord is de afschaffing

van de onbelaste vergoeding voor
kosten van woon-werkverkeer.
Daarmee samenhangend wordt het
woon-werkverkeer met een auto van
de zaak aangemerkt als privégebruik.
Dat geldt niet alleen voor werknemers,
maar ook voor ondernemers. Met
deze maatregel wordt teruggegrepen
naar de tijd voor 2004, toen er in

België bevat een dergelijke ruime
specifieke bestuurdersbepaling.

Beroeps- en
bedrijfstakpensioen

De in 2005 in de wet opgenomen
fiscale begrenzingen van de

pensioenopbouw van werknemers
gelden per 1 januari 2015 ook voor
ondernemers en resultaatgenieters die
verplicht deelnemen in beroeps- of
bedrijfstakpensioenregelingen. Om
pensioenfondsen voldoende tijd te
geven om pensioenregelingen aan te
passen wordt nu al aanvullende
wetgeving opgenomen. Vanaf
1 januari 2015 mag per jaar aan
ouderdomspensioen niet meer dan
2,15% van het pensioengevend
inkomen worden opgebouwd. De
pensioenrichtleeftijd moet gekoppeld
zijn aan de ontwikkeling van de
levensverwachting. 
Als pensioengrondslag voor
ondernemers geldt de winst uit
onderneming met enige correcties
daarop. Het hanteren van een te hoge
pensioengrondslag leidt tot een
beperking in de aftrekbare
pensioenpremies, terwijl iedere
uitkering uit de pensioenregeling
volledig belast wordt. Er vindt dus
geen splitsing van
pensioenaanspraken in een box
1-deel en een box 3-deel plaats. Als
naast de verplichte pensioenregeling
een deel vrijwillig wordt opgebouwd,
gelden voor dat vrijwillige deel onder
voorwaarden ook de fiscale faciliteiten
voor pensioenopbouw. De totale

pensioenopbouw moet wel binnen de
gestelde grenzen blijven. De vrijwillige
premies mogen per jaar niet meer dan
1/3 van de verplichte premies
bedragen.

Loskoppeling aanslag en
verzuimboete

Verreweg de meeste
belastingplichtigen dienen hun

aangifte op tijd in. De verzuimboete bij
het niet of te laat indienen van een
aangifte is per 1 januari 2010
verhoogd. Als geen aangifte is
ingediend, stelt de Belastingdienst de
belastingschuld ambtshalve vast. Dat
legt een onevenredig beslag op de
capaciteit van de Belastingdienst. Het
kabinet meent dat de effectiviteit van
de aangifteboeten kan worden
verbeterd door niet langer de
voorwaarde te stellen dat de boete
tegelijk met de aanslag wordt
opgelegd. Op die manier kan de
inspecteur eerst de boete opleggen en
tegelijk aankondigen dat de
verzuimboete wordt verlaagd als
binnen een bepaalde termijn alsnog
aangifte gedaan wordt. 
Ook de verzuimboeten voor
betaalverzuimen bij
aangiftebelastingen en de meeste
vergrijpboeten moeten gelijktijdig met
de vaststelling van de
belastingaanslag worden opgelegd.
Voor deze boeten wordt geen
loskoppeling voorgesteld. 

Verhuurderheffing

Er komt een nieuwe
belastingheffing van verhuurders

van woningen in de gereguleerde
sector. Dat zijn woningen waarvan de
huurprijs niet hoger is dan de
maximum huur die geldt voor de
huurtoeslag. De verhuurderheffing
geldt voor verhuurders die meer dan
10 woningen verhuren. De
verhuurderheffing wordt per 1 januari
2013 ingevoerd, zij het met een

verlaagd tarief in het eerste jaar. 
De grondslag van heffing is de totale
WOZ-waarde van alle huurwoningen
in de gereguleerde sector van de
verhuurder, verminderd met tien keer
de gemiddelde WOZ-waarde van de
huurwoningen van de verhuurder. Het
normale tarief is 0,231%. Voor 2013
geldt eenmalig een laag tarief van
0,0014%. De bedoeling van de
verhuurderheffing is verhuurders te
laten bijdragen in de kosten van de
huurtoeslag en het afromen van de
toegestane huuraanpassing voor
scheefwonen. Scheefwoners zijn
huurders met een inkomen van
€ 33.000 tot € 43.000. Verhuurder
mogen hen een huurverhoging van
1% in rekening brengen.

Digitale registratie akten

De Registratiewet 1970 bepaalt dat
alle notariële akten door de

Belastingdienst worden geregistreerd.
De notaris stuurt het origineel van
iedere akte die hij opmaakt naar de
Belastingdienst ter registratie. De
Belastingdienst schrijft de akte in,
maakt daarvan aantekening op de
akte, kopieert de akte en stuurt de
akte terug naar de notaris.
Voorgesteld wordt dat de notaris niet
langer het origineel van de akte ter
registratie aanbiedt, maar een digitaal
afschrift van die akte registreert. De
Belastingdienst gebruikt informatie in
de akten voor de uitvoering van de
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MILJOENENNOTA

Belastingplan 2013

Het jaarlijkse Belastingplan omvat
voor 2013 meer wetsvoorstellen

dan in voorgaande jaren het geval
was. Een groot deel van de
voorgestelde maatregelen was al
bekend sinds het tot stand komen van
het Lenteakkoord dit voorjaar. Naast
het Belastingplan zelf en het
wetsvoorstel Overige Fiscale
Maatregelen omvat het Belastingplan
dit jaar een wetsvoorstel ter herziening
van het fiscale regime voor de eigen
woning, een wetsvoorstel ter
herziening van de fiscale behandeling
van het woon-werkverkeer, een
wetsvoorstel dat een
verhuurderheffing invoert en een
wetsvoorstel dat regelt dat notariële
akten voortaan digitaal geregistreerd
worden. Het Belastingplan omvat de
maatregelen die invloed hebben op
het overheidsbudget en op de
koopkracht van de burgers. Het
wetsvoorstel Overige Fiscale
Maatregelen is de gebruikelijke
lappendeken van maatregelen die
weinig gevolgen hebben voor het
budgettaire en koopkrachtbeeld. 

Beperking
hypotheekrenteaftrek

Hoewel de hypotheekrenteaftrek
vaak als onaantastbaar wordt

aangemerkt, is deze in de loop der
jaren al meerdere keren ingeperkt. Zo
geldt de aftrek sinds een aantal jaren

niet meer voor een tweede woning, is
de aftrekperiode gemaximeerd op 30
jaar en beperkt de bijleenregeling bij
aanschaf van een andere woning de
ongebreidelde aftrek van
hypotheekrente. Verder geldt voor
dure woningen een hoger
eigenwoningforfait. In het
Lenteakkoord is een verdere
beperking van de
hypotheekrenteaftrek opgenomen.
Deze beperking is opgenomen in het
wetsvoorstel herziening fiscale
behandeling eigen woning. Volgens
dat wetsvoorstel moeten nieuwe
leningen in maximaal 30 jaar volledig
en ten minste annuïtair worden
afgelost om recht op aftrek van
hypotheekrente te hebben. De
bedoeling is het aantal aflossingsvrije
leningen terug te brengen en het
vertrouwen op de woningmarkt te
herstellen. 
 
Concreet houdt het wetsvoorstel de
volgende zaken in:
1. Aanpassing van het begrip 

eigenwoningschuld. 
2. Afschaffing van de vrijstelling voor 

op of na 1 januari 2013 afgesloten 
kapitaalverzekeringen, spaar- en 
beleggingsrekeningen eigen woning. 

3. Overgangsrecht voor bestaande 
leningen. 

 
Eigenwoningschuld 
De aftrek van rente is alleen mogelijk
als een lening deel uitmaakt van de
eigenwoningschuld. Daarvoor is nodig
dat een lening is aangegaan ter
financiering van de aankoop, het
onderhoud of de verbetering van een
eigen woning. Met ingang van
1 januari 2013 wordt daaraan
toegevoegd dat de lening in maximaal
360 maanden volledig wordt afgelost.
De aflossing moet ten minste volgens
het schema van een annuïteitenlening
gebeuren. Er wordt op toegezien dat
jaarlijks wordt afgelost door controle
van de hoogte van de restschuld. Ook
een lening die lineair in 30 jaar wordt

afgelost voldoet aan de aflossingseis.
De aflossingsverplichting moet bij het
aangaan van de lening in de
leningovereenkomst worden
opgenomen. Voldoet de lening niet
aan de vereisten, dan is de rente niet
aftrekbaar. 
 
Als op een lening te weinig wordt
afgelost verliest de lening het
predicaat eigenwoningschuld. Dat
betekent dat vanaf dat moment de
rente in principe niet meer aftrekbaar
is. Er geldt echter een drietal
ontsnappingsclausules. Er is geen
sprake van het verlies van aftrek als
de in een jaar opgelopen achterstand
in aflossing het volgende jaar wordt
ingehaald. Het wetsvoorstel kent ook
de mogelijkheid van herstel van een
aflossingstekort als gevolg van een
onbedoelde fout in de betaling of in de
berekening van de aflossing.
Bij onvoldoende betalingscapaciteit
kan binnen vijf jaar na het eerste
betalingsprobleem een nieuwe
annuïteit voor de resterende looptijd
worden vastgesteld zonder dat het
recht op renteaftrek verloren gaat. Het
aflossingstekort kan dan worden
ingehaald in de resterende looptijd
van de lening. 
 

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

belastingwetgeving.
 
De registratie van onderhandse
(niet-notariële) akten wordt beperkt tot
die akten waarvoor registratie een
wettelijk vormvereiste is. Het gaat dan
vooral om akten waarbij een bezitloos
pandrecht wordt gevestigd. De
registratie van deze akten blijft een
taak van de Belastingdienst. Ook het
toezicht op de uitvoering van de
Registratiewet 1970 blijft een taak
voor de Belastingdienst. Het
wetsvoorstel levert een belangrijke
besparing op in de uitvoeringskosten
van de Belastingdienst en een
verlaging van de administratieve
lasten voor het notariaat. 
 
De digitale bestanden worden
versleuteld en zijn alleen in te zien
door de Belastingdienst en door de
notaris die de akte heeft aangeleverd.
Iedere notaris moet de akten die hij
opmaakt dagelijks inschrijven in een
doorlopend register. Dit systeem blijft
bestaan, maar het huidige papieren
register wordt vervangen door een
digitaal exemplaar dat per notaris
wordt gehouden door de KNB.

OMZETBELASTING

BTW-verhoging

Het ministerie van Financiën heeft
een aantal vragen en antwoorden

over de btw-verhoging per 1 oktober
2012 gepubliceerd.

Factuur voor 1 oktober
Volgens deze publicatie mogen
ondernemers voor prestaties die zij
verrichten na 30 september 2012 al
voor 1 oktober 2012 het nieuwe
btw-tarief van 21% in rekening
brengen om te voorkomen dat zij

aanvullende facturen moeten sturen
voor het verschil tussen 19% en 21%.
Deze btw kan worden opgenomen in
rubriek 1c van het aangifteformulier.
Bij doorlopende prestaties die over de
datum van 1 oktober 2012 heengaan,
moet de afrekenperiode worden
gesplitst voor de berekening van de
btw. 

Nieuwbouwwoningen
Voor de toepassing van de
overgangsregeling voor
nieuwbouwwoningen mogen panden
die deels als woning en deels als
bedrijfspand worden gebruikt in hun
geheel als woning worden aangemerkt
als zij voor meer dan de helft voor
particuliere bewoning worden gebruikt.
Aan de persoon van de verkrijger van
de woning worden geen eisen gesteld
voor de toepassing van de
overgangsregeling. De
overgangsregeling geldt niet voor de
aankoop van een bouwkavel als er
geen aannemingsovereenkomst is
gesloten voor 28 april 2012.

Margeregeling
De verhoging van het btw-tarief heeft
geen gevolgen voor de wijze van
verrekenen van negatieve tijdvak- en
jaarwinstmarges bij toepassing van de
globalisatieregeling bij de
margeregeling. De btw over de
jaarwinstmarge 2012 wordt
tijdsevenredig berekend. Dat betekent

dat voor ¾ van de jaarwinstmarge het
19%-tarief geldt en voor ¼ het
21%-tarief.

VARIA

Leegstaande onroerende
zaak

Een gemeente legde aan de
eigenaar van een onroerende

zaak een aanslag onroerende
zaakbelasting op wegens het gebruik
van het pand. Het ging om een
werkplaats met magazijn en kantoor-
en opslagruimte. Het pand stond al
enige tijd leeg. De eigenaar probeerde
het pand te verhuren, maar slaagde
daar niet in.
De rechtbank vond dat het pand op de
peildatum aan de eigenaar ter
beschikking stond en hij daarvan
gebruik kon maken. Ondanks de
leegstand was volgens de rechtbank
sprake van gebruik en was de aanslag
terecht opgelegd. In hoger beroep
oordeelde Hof Den Haag anders. 
Volgens het hof had de gemeentelijke
heffingsambtenaar gebruik van het
pand niet aannemelijk gemaakt. De
eigendom van de onroerende zaak
volstaat niet om gebruik aan te
nemen. De combinatie van leegstand
gedurende langere tijd en de pogingen
om het pand te verhuren maakte dat
van gebruik door de eigenaar geen
sprake was. De aanslag was ten
onrechte opgelegd.
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