Aanpassing afdrachtvermindering
zeevaart
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Personele gevolgen:

Beslag portfolio:
Eindoordeel:

Interactie burgers/bedrijven
Invoering van de regeling vergt interactie met
inhoudingsplichtigen. De communicatie over deze
uitbreiding kan via de reguliere kanalen plaatsvinden De
communicatie kan naast individuele aanschrijving, via
de reguliere kanalen plaatsvinden (via de website, de
Nieuwsbrief en het Handboek Loonheffingen).

groot / gemiddeld / klein

Uitvoeringskosten

Invoering mogelijk per:

Economische Ruimte geregistreerd is en onder een vlag
van één van deze lidstaten vaart, voor de toepassing
van de WVA onder het begrip ‘zeevarende’ te scharen.
Voorwaarde is dat deze zeevarenden voor hun loon
onderworpen zijn aan de Nederlandse belasting en
sociale premies afdragen in Nederland. De algemene
definitie van het begrip ‘zeevarende’ in de
afdrachtvermindering zeevaart, verandert niet.
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Maakbaarheid systemen
De wijziging kan tijdig in de systemen voor de
loonheffingen worden verwerkt.
Handhaafbaarheid
De regeling is handhaafbaar en kan binnen het reguliere
toezicht worden uitgevoerd.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Bijdrage complexiteitsreductie
De regeling draagt niet bij aan complexiteitsreductie.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.

Beschrijving voorstel/regeling
In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en
premie voor de volksverzekeringen (WVA) is
‘zeevarende’ gedefinieerd als diegene die als kapitein,
scheepsofficier of scheepsgezel werkzaam is op een
zeeschip dat in Nederland is geregistreerd en de
Nederlandse vlag voert. Deze wijziging beoogt ook
zeevarenden, werkzaam op zogenoemde Commercial
Cruising Vessel (kort gezegd: een zeegaand
passagiersschip van meer dan twaalf meter) die in één
van de lidstaten van de Europese Unie of de Europese

Uitvoeringskosten
Niet van toepassing.
Personele gevolgen
Niet van toepassing.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2019.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

