Verzamelwet Brexit – kwalificerende
buitenlandse belastingplicht,
arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Gevolgen:

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

x

Fraudebestendigheid

nvt

Complexiteitsgevolgen

x
groot / gemiddeld / klein

Risico procesverstoringen:
Uitvoeringskosten

incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

700.000

€

0

• Automatisering

€

10.000

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

6

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2021

beperkt
uitvoerbaar, mits wordt geaccepteerd
dat de aangiftesystemen mogelijk niet
tijdig zijn aangepast; in dat geval
worden belastingplichtigen bij het doen
van aangfite niet naar de juiste regeling
geleid

Beschrijving voorstel/regeling
Met de voorgestelde wijzigingen in de Wet op de
loonbelasting 1964 en de Wet inkomstenbelasting 2001
wordt de wetgeving in overeenstemming gebracht met
het Terugtrekkingsakkoord. Daartoe wordt geregeld dat
de werkingssfeer van de kwalificerende buitenlandse
belastingplicht, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt uitgebreid met

VK-inwoners (en Gibraltar) die reeds in Nederland
werkzaam zijn of op andere wijze, gebruik maken van
de betreffende fiscale faciliteiten indien hun
omstandigheden na de overgangsperiode ongewijzigd
voortduren. Indien de persoonlijke omstandigheden
zodanig wijzigen dat niet meer kan worden gesproken
van het aaneengesloten voortzetten van werkzaamheden of vergelijkbaar inkomen (zoals overheidspensioen) in Nederland, bijvoorbeeld bij een verhuizing,
kan niet op een later moment opnieuw een beroep
worden gedaan op de voorliggende bepalingen.
Interactie burgers/bedrijven
De doelgroep betreft VK-inwoners die reeds in
Nederland belastbaar inkomen genieten, gebruik maken
van de betreffende fiscale faciliteiten en waarbij de
omstandigheden zich na de overgangsperiode
aaneengesloten voortzetten in Nederland. De omvang
van de doelgroep is vooraf niet bekend. De informatie
over het jaar 2020 is pas duidelijk na de IH-aangiften
2020 in het jaar 2021. Gerichte individuele communicatie is derhalve niet mogelijk. De communicatie
vindt plaats via de reguliere kanalen en de
Belastingdienstpagina in het kader van de Brexit. De
Belastingdienst sluit aan bij de communicatie van het
Ministerie van Financiën over de werkingssfeer.
Maakbaarheid systemen
In de aangifte inkomstenbelasting moet een extra
stuurvraag worden opgenomen om kwalificerende
belastingplichtigen naar de juiste vragen te leiden. Ook
moeten de toelichtingen bij verschillende aangiftemiddelen worden aangepast. In verband met het
voorziene capaciteitsbeslag voor het voorstel tot
verhoging van het heffingsvrije vermogen in box 3 is er
naar de huidige stand geen ruimte voor nieuwe
aanpassingen in de systemen voor de inkomensheffing.
De Belastingdienst committeert zich het maximale te
doen nog extra personele capaciteit te organiseren om
de gevolgen van onder meer nieuwe voorstellen te
kunnen opvangen. De spanning zit daarbij op het
noodzakelijke specialistische kennisniveau dat nodig is
om aan de systemen voor de inkomensheffing te
kunnen werken. Indien opschaling niet of onvoldoende
lukt, is het niet mogelijk dit voorstel tijdig in de
systemen voor de aanslagregeling inkomstenbelasting
te verwerken.

Handhaafbaarheid
De afbakening van deze maatregel is nieuw ten opzichte
van de bestaande werkingssfeer voor EU-burgers. De
handhaafbaarheid hangt sterk samen met communicatie
en een duidelijke afbakening. Er is nog een nadere
beleidsmatige uitwerking van de kwalificatie
‘ongewijzigd voortduren van omstandigheden’ nodig om
het procesrisico verder te beperken. De bewijslast ligt
bij de belastingplichtige. Voor winstgenieters betekent
dit dat zij de informatie in principe zelf moeten leveren.
Voor werknemers ligt er (ook) een rol bij de
inhoudingsplichtige. In alle gevallen leidt tot extra
werkzaamheden om de toepassing van de regeling
administratief te onderbouwen.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Complexiteitsgevolgen
De kwalificatie voor de maatregel is complex. Met het
verstrijken van de tijd wordt het moeilijker te
controleren of de kwalificatie voor de fiscale faciliteit
sinds 31 december 2020 voortduurt. De Belastingdienst
verwacht op dat punt extra vragen, verzoeken, etc.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is gemiddeld.
Uitvoeringskosten
De incidentele kosten bedragen € 710.000.
Personele gevolgen
Met het voorstel is een incidentele inzet van 6 fte
gemoeid .
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2021.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar mits wordt geaccepteerd dat
de aangiftesystemen mogelijk niet tijdig zijn aangepast.
In dat geval worden belastingplichtigen bij het doen van
aangifte niet naar de juiste regeling geleid.

