Quickscans amendementen pakket Belastingplan 2020
De Belastingdienst heeft de ingediende amendementen met een quickscan beoordeeld, waar mogelijk mede op basis van de eerder met uw Kamer gedeelde
parameterbrief (Kamerstukken II, 2019-2020, 35302, nr. 5). De uitkomsten van deze beoordeling zijn weergegeven in onderstaand overzicht. Op grond van de
opgedane ervaringen zijn voor een aantal veel voorkomende situaties standaardbeoordelingen uitgewerkt. Deze zijn aan het begin van het overzicht
opgenomen. Waar in een amendement zo’n standaardsituatie aan de orde is, wordt in de quickscan naar de standaardbeoordeling verwezen.
Amendementen kunnen leiden tot extra uitvoeringskosten (inclusief eventuele extra personele capaciteit) bij de Belastingdienst waarvoor niet in dekking is
voorzien. De uitvoeringskosten van aangenomen amendementen moeten worden opgevangen binnen begrotingshoofdstuk IX, waarbij wordt gekeken naar
dekkingsmogelijkheden binnen artikel 1, artikel 9 en de geoormerkte middelen op artikel 10. Eventuele herprioritering van de beschikbare capaciteit zal
plaatsvinden in overleg met de opdrachtgevers van de Belastingdienst.
Volledigheidshalve wordt hier opgemerkt dat het uiteindelijke effect voor de uitvoering mede afhankelijk is van de samenloop die kan ontstaan tussen
aangenomen amendementen en nota’s van wijziging die nog worden ingediend. Zo kunnen tariefsaanpassingen elkaar bijvoorbeeld gedeeltelijk uitdoven, of juist
versterken. Dit geldt ook voor de inpasbaarheid van amendementen met een stapeling in capaciteitsbeslag. Bij het opstellen van de quickscan kunnen dat soort
effecten niet in de weging worden betrokken, omdat op dat moment nog niet bekend is welke amendementen zullen worden aangenomen. Voor de aangenomen
amendementen zal de Belastingdienst een uitvoeringstoets opstellen.
Amendement

Beoordeling

Invoeringsmoment & eindoordeel

BEOORDELING STANDAARDSITUATIES
1. Wijziging parameterwaarden
milieubelastingen

Interactie burgers/bedrijven
Indien uiterlijk 1 december 2019 bekend, kan de Belastingdienst tijdig rekening houden met
als gevolg van amendementen en nota’s van wijziging gewijzigde parameters. De wijzigingen
kunnen ook nog tijdig door het bedrijfsleven in de administraties worden verwerkt.

Uitvoerbaar per: 1 januari 2020, indien
uiterlijk 1 december 2019 bekend.

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Complexiteitsgevolgen
Niet van toepassing.
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
Indien uiterlijk 1 december 2019 bekend, kan de Belastingdienst de wijziging nog tijdig
verwerken in de systemen. De kosten vallen binnen het beschikbare budget voor de
jaaraanpassingen.
2. Wijziging tarief
vennootschapsbelasting

Interactie burgers/bedrijven
Indien uiterlijk 1 december 2019 bekend, kan de Belastingdienst tijdig rekening houden met
als gevolg van amendementen en nota’s van wijziging gewijzigde parameters in de

Uitvoerbaar per: 1 januari 2020, indien
uiterlijk 1 december 2019 bekend.
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Beoordeling

Invoeringsmoment & eindoordeel

vennootschapsbelasting. De wijzigingen kunnen ook nog tijdig worden verwerkt door externe
softwareontwikkelaars.
Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Complexiteitsgevolgen
Niet van toepassing.
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
Indien uiterlijk 1 december 2019 bekend, kan de Belastingdienst de wijziging nog tijdig
verwerken in de systemen. De kosten vallen binnen het beschikbare budget voor de
jaaraanpassingen.
3. Aanpassingen
parameterwaarden tarieven,
schijflengten, heffingskortingen
inkomstenbelasting

Interactie burgers/bedrijven
Indien uiterlijk 22 november 2019 bekend, kan de Belastingdienst bij het versturen van de
massaal opgelegde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2020 die eind 2019/begin 2020
worden verstuurd rekening houden met als gevolg van amendementen en nota’s van
wijziging gewijzigde parameters. Parameterwijzigingen die na 22 november bekend worden,
kunnen door de Belastingdienst niet meer worden verwerkt in de massaal opgelegde
voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2020 die eind 2019/begin 2020 worden verstuurd.
Indien de belastingplichtige niet zelf initiatief neemt om tussentijds een nieuwe voorlopige
aanslag aan te vragen en, indien van toepassing, indien de parameterwijziging niet via de
loonbelasting wordt verrekend, wordt dit rechtgetrokken bij de aanslagregeling 2020 die in
2021 van start gaat. In dat geval kan het zijn dat de belastingplichtige een extra bedrag
moet bijbetalen, of juist een extra bedrag terugontvangt.

Uitvoerbaar per: 1 januari 2020, indien
uiterlijk 22 november 2019 bekend.

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Complexiteitsgevolgen
Niet van toepassing.
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
Indien uiterlijk 22 november 2019 bekend, kan de Belastingdienst de wijziging nog
verwerken in de massaal opgelegde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2020 die eind
2019/begin 2020 worden verstuurd. De Belastingdienst verwerkt de parameterwaarden
nadat deze bekend zijn in de voorlopige aanslagen inkomstenbelastingen 2020 die op
initiatief van de belastingplichtige worden opgelegd. De kosten vallen binnen het beschikbare
budget voor de jaaraanpassingen.
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4. Aanpassingen
parameterwaarden tarieven,
schijflengten, heffingskortingen
loonheffingen

Interactie burgers/bedrijven
Parameterwijzigingen die uiterlijk 22 november 2019 bekend zijn, worden verwerkt in de
loonbelastingtabellen die inhoudingsplichtigen vanaf 1 januari 2020 toepassen. Indien de
stemmingen in de Tweede Kamer na 22 november 2019 plaatsvinden, is het in principe
noodzakelijk per 1 april 2020 een nieuwe set loonbelastingtabellen uit te brengen.
Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van een belastingplichtige kan het
voorkomen dat de meer of juist minder verschuldigde belasting op jaarbasis niet helemaal
via de nieuwe loonbelastingtabellen wordt verrekend. In dat geval wordt het restant
verrekend via de inkomstenbelasting, erin resulterend dat de belastingplichtige een extra
bedrag moet bijbetalen, of juist een extra bedrag terugontvangt.

Uitvoerbaar per: 1 januari 2020, indien
uiterlijk 22 november 2019 bekend.

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Complexiteitsgevolgen
De introductie van nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2020 leidt tot beperkte extra
complexiteit in de uitvoering.
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
Parameteraanpassingen die uiterlijk 22 november 2019 bekend zijn, worden verwerkt in de
loonbelastingtabellen die inhoudingsplichtigen vanaf 1 januari 2020 toepassen. Wijzigingen
van na die datum leiden in principe tot de noodzaak tot het uitbrengen van een nieuwe set
loonbelastingtabellen per 1 april 2020. De kosten vallen binnen het beschikbare budget voor
de jaaraanpassingen.
5. Aanpassingen
parameterwaarden tarief
verhuurderheffing

Interactie burgers/bedrijven
Indien uiterlijk 1 december 2019 bekend, kan de Belastingdienst tijdig rekening houden met
als gevolg van amendementen en nota’s van wijziging gewijzigde parameters.

Uitvoerbaar per: 1 januari 2020, indien
uiterlijk 1 december 2019 bekend.

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Complexiteitsgevolgen
Niet van toepassing.
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
Indien uiterlijk 1 december 2019 bekend, kan de Belastingdienst de wijziging nog tijdig
verwerken in de systemen. De kosten vallen binnen het beschikbare budget voor de
jaaraanpassingen.
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BEOORDELING AMENDEMENTEN
Amendementen Belastingplan 2020
35 302, nr. 5
Asscher, Nijboer
(niet verlagen van het hoge tarief
Vpb in 2021)

Het terugdraaien van de verlaging in 2021 leidt tot standaardsituatie 2.

Uitvoerbaar per: 1 januari 2021, indien
uiterlijk 1 december 2020 bekend.

35 302, nr. 9
Leijten, Beckerman
(beperking van de
verhuurderheffing)

(vervangen door 35 302, nr. 29)

(vervangen door 35 302, nr. 29)

35 302, nr. 10
Nijboer
(verhogen van het toptarief)

(vervangen door 35 302, nr. 23)

(vervangen door 35 302, nr. 23)

35 302, nr. 12
Nijboer
(overdrachtsbelasting-tarief 0%
voor starters en 6% voor
beleggers)

(vervangen door 35 302, nr. 16)

(vervangen door 35 302, nr. 16)

35 302, nr. 16
Nijboer
(overdrachtsbelasting-tarief van
0 percent voor starters en
6 percent voor beleggers)

Interactie burgers/bedrijven
De notaris is degene die de overdrachtsbelasting afdraagt en de eerste beoordeling moet
doen. De notaris is daarbij aansprakelijk voor het bedrag aan overdrachtsbelasting dat
volgens de akte is verschuldigd. Notarissen beschikken niet over de informatie om in alle
situaties vast te stellen wie als starter kan worden aangemerkt en zij beschikken ook niet
over informatie over het aantal woningen per persoon (belegger). Daarnaast heeft het
Kadaster geen geautomatiseerd inzicht in wat een rechthebbende op naam heeft gehad in
het verleden. Zodoende zijn de notarissen niet in staat om vast te stellen wie een starter is
en of iemand al meerdere woningen in eigendom heeft of ooit eerder in eigendom heeft
gehad. Daarom kunnen de notarissen niet vaststellen welk tarief van toepassing is. Door het
ontbreken van de relevante informatie kan de notaris zijn taak niet of niet goed uitoefenen.

Niet uitvoerbaar.

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
Het amendement bevat geen duidelijk afgebakende definitie die hanteerbaar en
controleerbaar is. Ook de Belastingdienst beschikt niet over de benodigde informatie
waarmee het juiste tarief kan worden vastgesteld, hierdoor is deze maatregel voor de
Belastingdienst niet handhaafbaar.
Qua fraudegevoeligheid is de maatregel kwetsbaar en leidt tot onwenselijke constructies,
waardoor een nalevingstekort kan ontstaan.
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Complexiteitsgevolgen
De maatregel is een nieuwe uitzondering op de heffing en draagt daarmee bij aan
complexiteitsverhoging voor de uitvoering van regelgeving.
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
Omdat niet eenduidig kan worden vastgesteld wie als starter kwalificeert en hoeveel
woningen een persoon bezit, is het voorstel niet implementeerbaar voor de Belastingdienst.
35 302, nr. 18
Kwint
(verhogen van de
bankenbelasting met 1 miljard
euro)

Interactie burgers/bedrijven
Het betreft hier een relatief beperkte doelgroep, die makkelijk is te onderscheiden van
overige belastingplichtigen.

Uitvoerbaar per: 1 januari 2020.

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
Een tariefsverhoging is eenvoudig door te voeren. De handhaving wordt door deze wijziging
ingewikkelder.
Complexiteitsgevolgen
Niet van toepassing.
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
De aanpassingen in het aangifteformulier kunnen tijdig worden verwerkt.

35 302, nr. 23
Nijboer
(verhogen van het toptarief)

(vervangen door 35 302, nr. 30)

(vervangen door 35 302, nr. 30)

35 302, nr. 24
Stoffer, Snels, Bisschop,
Westerveld
(verhogen van de
kansspelbelasting)

Interactie burgers/bedrijven
De communicatie over de tariefsverhoging per 1 januari 2020 vindt plaats via de reguliere
kanalen. Gezien de ervaringen uit het verleden verwacht de Belastingdienst bezwaar- en
beroepschriften vanuit met name de speelautomatensector. Burgers en bedrijven moeten
het verhoogde tarief toepassen in de aangifte.

Uitvoerbaar per: 1 januari 2020.

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
Het amendement leidt tot een belastingverzwaring en daarmee naar verwachting tot meer
illegaal gokken, waaronder het gokken via buitenlandse websites. Door de tariefsverhoging is
het de verwachting dat de compliance zal afnemen. Online kansspelen zijn in Nederland
overwegend verboden. De Kansspelautoriteit handhaaft dit verbod. De Belastingdienst moet
op basis van prioriteitsafwegingen, extra inzet op het fiscale toezicht inzetten.
Complexiteitsgevolgen
Doordat er meer spelers op illegale sites spelen, zullen de prijswinnaars zelf aangifte moeten
doen.
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Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
De noodzakelijke aanpassingen in de systemen en formulieren vinden plaats binnen de
jaaraanpassingen. Afhankelijk van de omvang van de toename van illegaal gokken moet de
Belastingdienst extra capaciteit inzetten op het fiscale toezicht.
35 302, nr. 25
Nijboer
(heffingsvermindering voor
nieuwbouw die van toepassing
wordt in elke gemeente)

Interactie burgers/bedrijven
Belastingplichtigen voor de verhuurderheffing dienen bij de RVO een gewijzigde beschikking
aan te vragen. Het bedrag op de beschikking kan worden opgevoerd bij de aangifte
verhuurderheffing.

Uitvoerbaar voor de Belastingdienst
per: 1 januari 2020, mits de RVO tijdig
de wijziging kan verwerken.

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
De Belastingdienst krijgt van de RVO gevalideerde bestanden over de beschikkingen.
Deze bestanden worden gebruikt bij de handhaving.
Complexiteitsgevolgen
Niet van toepassing.
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
De heffingssystematiek wijzigt niet. Er zijn geen aanvullende uitvoeringskosten.

35 302, nr. 27
Snels
(maximaal 3 jaar meenemen van
aftrekbare rente uit eerdere
jaren)

Interactie burgers/bedrijven
Bedrijven laten zich gezien de aard van de materie vaak vertegenwoordigen door fiscaal
dienstverleners. Bij invoering vindt communicatie plaats via de reguliere kanalen.

Uitvoerbaar per: 1 januari 2020 voor
boekjaren die op of na 1 januari 2020
aanvangen.

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
Het beperken van de renteaftrek bij de voortwenteling van het saldo aan openstaande rente
leidt niet tot een wijziging in de aard van de werkzaamheden. Belastingplichtigen kunnen
significante negatieve financiële gevolgen van de beperking ondervinden. Dit kan er toe
leiden dat zij proberen de beperking te ontwijken. Dit vergt een extra toezichtsinspanning
van de Belastingdienst.
Complexiteitsgevolgen
Niet van toepassing.
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
In de systemen moet een aanvullende module worden gerealiseerd om de voortwenteling
van niet-aftrekbare rente te beperken. Hieraan zijn kosten verbonden. Systeemtechnisch is
het eenvoudiger om het saldo aan openstaande rente voor een kortere periode (maximaal
drie jaar) bij te houden. Daarnaast is voor de handhaving extra personele capaciteit nodig.
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35 302, nr. 28
Nijboer
(verlaging van de
verhuurderheffing voor
krimpregio's en Rotterdam-Zuid)

Interactie burgers/bedrijven
Belastingplichtigen voor de verhuurderheffing dienen bij de RVO een gewijzigde beschikking
aan te vragen. Het bedrag op de beschikking kan worden opgevoerd bij de aangifte
verhuurderheffing.

Uitvoerbaar voor de Belastingdienst
per: 1 januari 2020, mits de RVO tijdig
de wijziging kan verwerken.

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
De Belastingdienst krijgt van de RVO gevalideerde bestanden over de beschikkingen.
Deze bestanden worden gebruikt bij de handhaving.
Complexiteitsgevolgen
Niet van toepassing.
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
De heffingssystematiek wijzigt niet. Er zijn geen aanvullende uitvoeringskosten.

35 302, nr. 29
Leijten, Beckerman
(beperking van de
verhuurderheffing)

Zie standaardsituatie 5.

Uitvoerbaar per: 1 januari 2020, indien
uiterlijk 1 december 2019 bekend.

35 302, nr. 30
Nijboer
(verhogen van het toptarief)

Interactie burgers/bedrijven
Indien uiterlijk 22 november 2019 bekend, kan de Belastingdienst tijdig rekening houden
met als gevolg van amendementen en nota’s van wijziging gewijzigde parameters in de
inkomstenbelasting. Het voorstel raakt ondernemers, werkgevers en werknemers. De
maatregel vergt inzet op communicatie met de doelgroep.

Uitvoerbaar per: 1 januari 2020, indien
uiterlijk 22 november 2019 bekend.

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Complexiteitsgevolgen
Niet van toepassing.
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
Het verhogen van het toptarief naar 51,75% en het verlagen van het tarief van de 1e schijf
betreffen parameterwijzigingen voor de loonheffingen en inkomensheffingen. Indien hiertoe
uiterlijk 22 november 2019 wordt besloten kunnen de benodigde IV-aanpassingen in de IH
per 1 januari 2020 worden gerealiseerd en de parameterwijziging in de LH per 1 januari
2020 worden doorgevoerd in de loonbelastingtabellen en tijdig worden gecommuniceerd aan
werkgevers en softwareleveranciers.
35 302, nr. 31
Van Otterloo
(ouderenkorting)

(vervangen door 35 302, nr. 35)

(vervangen door 35 302, nr. 35)
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35 302, nr. 32
Van Otterloo
(minder belasting voor kleine
vermogens)

Voor de inkomstenbelasting zie standaardsituatie 3.
Voor de vennootschapsbelasting zie standaardsituatie 2.

Uitvoerbaar per: 1 januari 2020, indien
uiterlijk 22 november 2019 bekend.

35 302, nr. 33
Nijboer
(aanpassing van de
minimumkapitaalregel)

Interactie burgers/bedrijven
De minimumkapitaalregel treft een beperkte groep goedgeïnformeerde belastingplichtigen.

Uitvoerbaar per: 1 januari 2020.

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Complexiteitsgevolgen
Niet van toepassing.
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
De noodzakelijke aanpassingen van de systemen kunnen tijdig worden gerealiseerd.

35 302, nr. 34
Ronnes, Dik-Faber, Koerhuis, Van
Eijs en Smeulders
(toegankelijkheid van de
heffingsvermindering
verhuurderheffing)

(vervangen door 35 302, nr. 36)

(vervangen door 35 302, nr. 36)

35 302, nr. 35
Van Otterloo
(verhogen van het maximale
bedrag van de ouderenkorting
met 200 euro en verminderen
van het afbouwpercentage van de
ouderenkorting van 15% naar 5%
- excl. dekkingsmaatregel)

Voor de inkomstenbelasting zie standaardsituatie 3.
Voor de loonheffingen zie standaardsituatie 4.

Uitvoerbaar per: 1 januari 2020, indien
uiterlijk 22 november 2019 bekend.

35 302, nr. 36
Ronnes, Dik-Faber, Koerhuis, Van
Eijs en Smeulders
(toegankelijkheid van de
heffingsvermindering
verhuurderheffing)

Interactie burgers/bedrijven
Belastingplichtigen voor de verhuurderheffing dienen bij de RVO een gewijzigde beschikking
aan te vragen. Het bedrag op de beschikking kan worden opgevoerd bij de aangifte
verhuurderheffing.

Uitvoerbaar voor de Belastingdienst
per: 1 januari 2020, mits de RVO tijdig
de wijziging kan verwerken.

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
De Belastingdienst krijgt van de RVO gevalideerde bestanden over de beschikkingen.
Deze bestanden worden gebruikt bij de handhaving.
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Complexiteitsgevolgen
Niet van toepassing.
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
De heffingssystematiek wijzigt niet. Er zijn geen aanvullende uitvoeringskosten.
35 302, nr. 51
Omtzigt
(verlengen van de termijn
waarbinnen een verzoek moet
zijn gedaan)

Interactie burgers/bedrijven
De Belastingdienst zal tot en met 30 juni 2020 op zijn website informatie blijven opnemen
over de wijze waarop een aanvraag voor de compensatieregeling kan worden ingediend.
Medewerkers van de Belastingtelefoon zullen tot en met 30 juni 2020 informatie blijven
verstrekken over de wijze waarop gebruik kan worden gemaakt van de compensatieregeling.

Uitvoerbaar per: 1 januari 2020.

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Bijdrage complexiteitsreductie
De regeling betekent naar zijn aard een tijdelijke toename van de complexiteit.
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
Het betreft een handmatig proces. De beoordeling van de aanvragen vindt plaats aan de
hand van de gemeentelijke Bbz-beschikking en de jaaropgave. De verlenging tot 30 juni
2020 noodzaakt tot de incidentele inzet van naar verwachting 3 fte voor het verwerken van
de binnengekomen aanvragen en het afhandelen van vragen bij de BelastingTelefoon.
Amendementen Overige Fiscale Maatregelen 2020
35 303, nr. 8
Leijten
(vergrijpboete)

(vervangen door 35 303 nr. 12)

(vervangen door 35 303 nr. 12)

35 303, nr. 9
Omtzigt en Lodders
(voorhang bij uitzonderingen op
de keuzeregeling)

(vervangen door 35 303 nr. 10)

(vervangen door 35 303 nr. 10)

35 303, nr. 10
Omtzigt c.s.
(voorhang bij uitzonderingen op
de keuzeregeling)

Interactie burgers/bedrijven
Niet van toepassing.

Uitvoerbaar: de eerder uitgebrachte
uitvoeringstoets op de Keuzeregeling
EBV is onverkort van kracht.

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
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Complexiteitsgevolgen
Niet van toepassing.
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
Niet van toepassing.
35 303, nr. 12
Leijten
(vergrijpboete die openbaar is
gemaakt, moet binnen drie
maanden na openbaarmaking
gepubliceerd worden op de
website van de overtreder)

Interactie burgers/bedrijven
Het amendement introduceert als nieuwe taak voor de Belastingdienst dat toezicht moet
worden gehouden op openbare publicaties van belastingadviseurs. Dit behoort niet tot de
kerntaken van de dienst.
Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
De maatregel veronderstelt dat een adviseur over een eenduidig kenbare website beschikt.
Dit hoeft niet het geval te zijn. Ook kan een adviseur meer websites aanhouden. Dat hoeft
voor de Belastingdienst niet kenbaar te zijn. De Belastingdienst kan op enig moment
mogelijk vaststellen of publicatie op een website heeft plaatsgevonden. Daarmee is echter
niet gezegd dat het publiek/de cliënten van de adviseur ook effectief zijn geïnformeerd.

Inzet van de Belastingdienst is nietkerntaken af te stoten. Het toezicht op
de publicatie van vergrijpboeten is een
nieuwe taak die niet behoort tot de
kerntaken van de dienst.

Complexiteitsgevolgen
De introductie van een nieuwe taak die niet tot de kerntaken van de Belastingdienst behoort
vergroot de complexiteit.
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
Niet van toepassing.
35 303, nr. 13
Leijten
(vergrijpboete in de
bronbelasting)

Interactie burgers/bedrijven
Vergelijkbaar met de interactie burgers/bedrijven voor het wetsvoorstel.

Uitvoerbaar per: 1 januari 2020.

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
Vergelijkbaar met de handhaafbaarheid/fraudebestendigheid voor het wetsvoorstel.
Complexiteitsgevolgen
Vergelijkbaar met de bijdrage complexiteitsreductie voor het wetsvoorstel.
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
Vergelijkbaar met de maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen voor
het wetsvoorstel.

35 303, nr. 14
Lodders
(winstplafond vervangen door
bruto-omzetplafond)

Interactie burgers/bedrijven
Het voorstel raakt een zeer beperkte groep bedrijven in de maritieme sector. Die laten zich
over het algemeen bijstaan door fiscaal adviseurs.

Uitvoerbaar per: 1 januari 2020.
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Amendement

Beoordeling

Invoeringsmoment & eindoordeel

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
Er is een beperkte extra inzet nodig in het toezicht.
Complexiteitsgevolgen
Het voorstel leidt tot een beperkte toename van complexiteit.
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
Er is een beperkte extra personele inzet nodig in het toezicht.
Amendementen Fiscale maatregelen klimaatakkoord
35 304, nr. 8
Leijten & Laçin
(stopzetting fiscale stimulering
van elektrische auto’s)

(vervangen door 35 304 nr. 13)

(vervangen door 35 304 nr. 13)

35 304, nr. 9
Leijten, Beckerman
(terugdraaien van de verhoging
van de belasting op aardgas in de
1e schijf)

Zie standaardsituatie 1.

Uitvoerbaar per: 1 januari 2020, indien
uiterlijk 1 december 2019 bekend.

35 304, nr. 10
Leijten, Beckerman
(verhogen van de
belastingvermindering
energiebelasting met € 50,
belastingtarieven elektriciteit en
aardgas vanaf 2e schijf
verhogen)

Interactie burgers/bedrijven
Indien uiterlijk 1 december 2019 bekend, kan de Belastingdienst tijdig rekening houden met
als gevolg van amendementen en nota’s van wijziging gewijzigde parameters. De wijzigingen
kunnen ook nog tijdig door het bedrijfsleven in de administraties worden verwerkt.

Uitvoerbaar per: 1 januari 2020, indien
uiterlijk 1 december 2019 bekend.

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Complexiteitsgevolgen
Niet van toepassing.
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
Indien uiterlijk 1 december 2019 bekend, kan de Belastingdienst de wijziging nog tijdig
verwerken in de systemen. De kosten vallen binnen het beschikbare budget voor de
jaaraanpassingen.

35 304, nr. 11
Stoffer
(ODE-tarief in de 3e schijf)

Zie standaardsituatie 1.

Uitvoerbaar per: 1 januari 2020, indien
uiterlijk 1 december 2019 bekend.
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35 304, nr. 12
Wilders en Edgar Mulder
(verlagen van de opbrengst van
de opslag duurzame energie)

Zie standaardsituatie 1.

Uitvoerbaar per: 1 januari 2020, indien
uiterlijk 1 december 2019 bekend.

35 304, nr. 13
Leijten & Laçin
(stopzetting fiscale stimulering
van elektrische auto’s per 1-12020)

Interactie burgers/bedrijven
De (spoedige) afschaffing vergt een grote inzet op communicatie met de doelgroep, dit
vereist extra personele inzet.

Niet uitvoerbaar.

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
Bij dit voorstel wordt afgeweken van de Autobrief II. Er zijn zowel voor de
inkomensheffingen, loonheffingen als voor de motorrijtuigenbelasting en bpm situaties
waarin gewekte verwachtingen niet uitkomen. De Belastingdienst verwacht daarom dat een
afschaffing op korte termijn (ten opzichte van de in het pakket Belastingplan 2020 getrapte
afschaffing) tot een grote(re) hoeveelheid vragen, verzoeken en procedures leidt.
Complexiteitsgevolgen
Het voorstel vormt eenmalig een complexiteitstoename. Op de lange termijn vormt dit
voorstel een complexiteitsreductie.
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
De benodigde IV-aanpassingen voor de inkomensheffingen kunnen tijdig worden
gerealiseerd. Voor de loonheffingen is geen aanpassing van de systemen nodig. Voor de
motorrijtuigenbelasting en bpm geldt dat de wijzigingen per 1 januari 2020 niet kunnen
worden doorgevoerd in de systemen. Voor de accijns betreft het een parameterwijziging die
uitvoerbaar is per 1 januari 2020.

Amendementen Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven
35 306, nr. 7
Omtzigt
(zware voorhang van de
inwerkingtreding van de
afschaffing van de fiscale aftrek
van de scholingsuitgaven)

(vervangen door 35 306 nr. 8)

(vervangen door 35 306 nr. 8)

35 306, nr. 8
Omtzigt, Lodders, Bruins, Van
Weyenberg
(zware voorhang van de
inwerkingtreding van de

Interactie burgers/bedrijven
Zie onder maakbaarheid systemen.

Uitvoerbaar per: 1 januari 2020.

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
Zie onder maakbaarheid systemen.
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Amendement
afschaffing van de fiscale aftrek
van de scholingsuitgaven)

Beoordeling

Invoeringsmoment & eindoordeel

Complexiteitsgevolgen
Zie onder maakbaarheid systemen.
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
Het eerst haalbare inwerkingtredingsmoment wordt, gelet op de benodigde
voorbereidingstijd bij de Belastingdienst, mede afhankelijk van het verloop van de
voorhangprocedure die het amendement regelt. Daartoe wordt het inwerkingtredings-KB
beoordeeld met een uitvoeringstoets.

Amendementen ATAD2
35 241, nr. 5
Leijten en Beckerman
(uitzonderen van
woningcorporaties van de ATAD)

(vervangen door 35 241 nr. 9)

(vervangen door 35 241 nr. 9)

35 241, nr. 9
Leijten en Beckerman
(uitzonderen van
woningcorporaties van de ATAD)

Interactie burgers/bedrijven
Het betreft hier een relatief beperkte doelgroep, die makkelijk is te onderscheiden van
overige belastingplichtigen.

Niet uitvoerbaar, want in strijd met de
richtlijn.

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
De maatregel is niet uitvoerbaar voor gebroken boekjaren 2019-2020 indien er extra vragen
hierover ten behoeve van handhaving in de aangifte moeten worden opgenomen. In dat
geval is er extra toezicht, handmatige beoordeling en aanvullende capaciteit nodig.
Bovendien lijkt de voorgestelde uitzondering niet te voldoen aan de definitie van openbare
infrastructuurprojecten waardoor deze niet mogelijk is onder de Richtlijn. Wordt de
uitzondering toch ingevoerd, dan bestaat het risico op bijvoorbeeld infractieprocedures en
terugvorderingen.
Complexiteitsgevolgen
Als deze uitzondering mogelijk is onder de Richtlijn, dan leidt de maatregel tot een beperkte
complexiteitsreductie. Zo niet, dan leidt deze maatregel tot een complexiteitstoename.
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
De gevolgen voor de systemen zijn beperkt. In de toelichting op de aangifte
vennootschapsbelasting moet worden opgenomen dat de earningsstrippingmaatregel niet
van toepassing is op woningcorporaties. Voor vooroverleg ten behoeve van de toepassing
van de uitzondering is incidenteel 1 fte nodig.
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35 255, nr. 7
Snels
(Main Benefit Test zonder dat
sprake is van een kunstmatig
karakter)

(vervangen door 35 255 nr. 9)

(vervangen door 35 255 nr. 9)

35 255, nr. 9
Snels
(Main Benefit Test zonder dat
sprake is van een kunstmatig
karakter)

Interactie burgers/bedrijven
Het voorstel beoogt duidelijk te maken dat aan de main benefit test is voldaan als het
verkrijgen van een belastingvoordeel het belangrijkste voordeel of één van de belangrijkste
voordelen van een constructie is.

Uitvoerbaar per: 1 januari 2020.

Amendementen DAC6

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid
Het wetsvoorstel betreft de zuivere implementatie van een EU-richtlijn en beoogt een
meldingsplicht te introduceren voor bepaalde grensoverschrijdende constructies. Voor
sommige constructies moet voldaan zijn aan de ‘main benefit test’ om onder de
meldingsplicht te vallen. Aan deze test wordt voldaan als een belastingvoordeel het
belangrijkste voordeel of één van de belangrijkste voordelen van die constructie is. Het
amendement sluit hierbij aan en wil buiten twijfel stellen dat gehele of gedeeltelijke
kunstmatigheid van een constructie niet kan worden aangemerkt als een aanvullende eis bij
de main benefit test.
Complexiteitsgevolgen
Het amendement leidt niet tot een andere verplichting dan het ingediende wetsvoorstel.
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen
Het amendement leidt niet tot aanpassingen van de systemen die anders zijn dan ten
opzichte van het wetsvoorstel en heeft ook geen andere gevolgen voor de uitvoeringskosten.
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