Nota van wijziging beperking
liquidatie- en stakingsverliesregeling

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Gevolgen:

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

nvt

Handhaafbaarheid

x

Fraudebestendigheid

nvt

Complexiteitsgevolgen

nvt
groot / gemiddeld / klein

Risico procesverstoringen:
Uitvoeringskosten

incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

0

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:

Beslag portfolio:
Eindoordeel:

0

fte incidenteel

0

fte structureel

ingang van boekjaren
die aanvangen op of na
01 – 01 – 2021

geen
uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
De nota van wijziging bevat de volgende wijzigingen:
1) bij de toepassing van de voorgestelde verwijzing in
het achtste lid (nieuw) van artikel 13d Wet Vpb 1969
wordt bepaald dat niet tevens aan de temporele
voorwaarde uit het voorgestelde veertiende lid,
onderdeel c, van artikel 13d Wet Vpb 1969 hoeft te
worden voldaan;

2) de verzwaarde bewijslast wordt opgenomen in de
temporele doorkijkbepaling van het voorgestelde
vijftiende lid van artikel 13d Wet Vpb 1969 en zo in
lijn gebracht met de bewijslastverdeling die geldt
voor de toepassing van de voorgestelde (reguliere)
temporele voorwaarde in de liquidatieverliesregeling;
3) de bepaling van het opgeofferde bedrag van de
verkrijgende rechtspersonen bij splitsingen wordt in
overeenstemming gebracht met de systematiek die
geldt voor de bepaling van het opgeofferde bedrag
bij fusies.
Interactie burgers/bedrijven
Communicatie over deze wijziging kan meelopen in de
communicatie over het wetsvoorstel via de reguliere
kanalen.
Maakbaarheid systemen
Niet van toepassing.
Handhaafbaarheid
De eerste twee wijzigingen betreffen technische
verduidelijkingen die kunnen bijdragen aan de
handhaafbaarheid. De derde wijziging is langs de lijn
van de bij de fusie reeds van kracht zijnde werkwijze
vormgegeven.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Complexiteitsgevolgen
Niet van toepassing.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.
Uitvoeringskosten
Er zijn geen incidentele of structurele kosten.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk met ingang van boekjaren die
aanvangen op of na 1 januari 2021.

Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

