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Wijzigingen sociale 
verzekeringsplicht DGA 2016
Vanaf  1 januari 2016 komt er 
een herziening  van de regels 
voor de bepaling van de ver-
zekeringsplicht van statutair 
bestuurders van bv en nv. De 
nieuwe regeling geldt alleen 
voor statutair bestuurders. 

Het gaat om het vaststellen van de 
feitelijke macht binnen de vennoot-
schap op basis van de statutaire 
regelingen van de vennootschap. 
Deze macht blijkt uit de regeling 
over het besluit over ontslag van 
de statutair bestuurder. Indien deze 
afzonderlijk of met echtgenoot en/
of familieleden, op grond van zijn 
statutaire positie de beslissende 
stem heeft in het besluit over zijn 
ontslag, is er geen sprake van 

ondergeschiktheid en geen verze-
keringsplicht.

Daarnaast wordt vanaf 2016 de de-
fi nitie van het begrip “bestuurder” 
uitgebreid. De huidige regeling is 
alleen van toepassing op een statu-
tair bestuurder. Indien de statutair 
bestuurder van een B.V. (Werk-B.V.) 
ook weer een B.V. is (bijvoorbeeld 
een persoonlijke holdingvennoot-
schap) kan een dga van de per-
soonlijke holdingvennootschap 
eveneens een beroep doen op de 
regeling als hij feitelijk werkzaam-
heden als bestuurder in de Werk-
B.V. verricht namens de persoonlijke 
holdingvennootschap. Dus check 
dit en indien nodig zorg dat je par-
ticulier een verzekering sluit. 
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Innovatiebox aangepast

Veelal wordt daarom volstaan met het 
aanvragen van WBSO, hetgeen onder 
geheimhouding plaatsvindt.

Er is in Europa uitvoering onderhan-
deld, met name ook door Nederland. 
Het kabinet en het Nederlandse 
bedrijfsleven wilden een veel ruimere 
toegang tot de innovatiebox dan al-
leen via patenten of octrooien. In het 
rapport staat nu dat naast patenten en 
octrooien daaronder nu ook immateri-
ele activa vallen, die eenzelfde functie 
hebben als patenten of octrooien.

Het rapport noemt: 
(1)  patentachtige rechten, zoals kwe- 

 kersrechten, 
(2)  software en 
(3)  immateriële activa die bruikbaar,  

 vernieuwend en niet voor de hand  
 liggend zijn. 

Categorie 3 geldt echter alleen voor 
kleinere ondernemingen. Onder klei-
nere ondernemingen vallen onder-
nemingen met een groepsomzet van 
maximaal € 50 miljoen en een omzet uit 
intellectuele eigendom van de belas-
tingplichtige zelf van maximaal € 7,5 
miljoen. 

Nederland is in de ogen van veel landen in Europa maar ook in die van de Verenigde 
Staten een belastingparadijs. We kennen veel fi scaal interessante regelingen, zoals de 
deelnemingsvrijstelling en er kunnen met de belastingdienst afspraken gemaakt worden. 
Dat geeft duidelijkheid vooraf en dat is aantrekkelijk voor het vestigingsklimaat voor 
ondernemingen. Soms leidt dat echter tot heftige discussie zoals onlangs nog met Starbucks.

Voor zover bedrijven gebruik maken 
van de innovatiebox voor patenten, 
kwekersrechten, software en voor de 
immateriële activa zoals genoemd 
onder (3) hierboven, kan toegang tot 
de innovatiebox in stand blijven. 

Grotere Nederlandse bedrijven, die 
hun productietechnologie vernieuwen 
en daarvoor WBSO kregen, verliezen 
in de toekomst dus een belastingvoor-
deel dat dit soort innovaties nu nog 
oplevert.  De WBSO als toegangsticket 
voor de innovatiebox vervalt dus voor 
deze bedrijven.

Staatssecretaris Eric Wiebes van Finan-
ciën wil de innovatiebox per 1 januari 
2017 aanpassen.

Een ander fi scaal instrument is de in-
novatiebox, waarmee beoogt wordt de 
ontwikkeling van nieuwe producten 
en processen te bevorderen. Vanwege 
de innovatiebox vestigen echter ook 
ondernemers zich in Nederland en 
dat lijkt nu een doorn in het oog van 
Europa. Het mag niet gaan lijken op 
het promoten van een instrument voor 
belastingontwijking. 

Om gebruik te kunnen maken van de 
innovatiebox, waarin winsten effectief 
nog maar tegen een tarief van 5% 
belast worden (in plaats van tegen 
20% of 25%) moet sprake zijn van een 
immaterieel actief waarvoor een oc-
trooi of patent is verleend of waarvoor 
WBSO (Wet bevordering speur- en 
ontwikkelingswerk. De zogeheten 
S&O-verklaring) is verkregen.

Europa wil de toegang beperken tot 
alleen die producten waarvoor een 
octrooi of patent is gevestigd. Vernieu-
wende productieprocessen zouden mo-
gelijk wel beschermd kunnen worden 
door een octrooi of patent, maar dan 
kunnen concurrenten mogelijk teveel in 
de keuken kijken. Een octrooi moet na-
melijk exact en zeer uitvoerig beschrij-
ven hoe het productieproces verloopt. 
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Grensoverschrijdende 
nalatenschappen
De nieuwe Europese verordening 
voor de grensoverschrijdende 
nalatenschappen ziet er op dat de 
afwikkeling van buitenlandse erfe-
nissen en/of het verkrijgen uit een 
erfenis van goederen die in het 
buitenland gelegen zijn, eenvou-
diger is en de kosten lager voor de  
burgers in de Europese Unie.

Voorheen werd een erfgenaam 
geconfronteerd met ingewikkelde 
regels. Ook kwam het voor dat de 
erfgenaam geconfronteerd werd met 
tijdrovende procedures in de betrok-
ken Europese landen. De verordening 
maakt dat het recht van een specifi ek 
Europees land kan bepalen volgens 
welke regels wie wat erft en hoe de 
erfenis moet worden afgewikkeld. 
Denk aan de betaling van schulden 
van de erfl ater én de uiteindelijke 
verdeling van de erfenis. Van grens-
overschrijdend is sprake als goederen 
zich in het buitenland bevinden dan 
wel erfgenamen in het buitenland 
wonen. Voortaan kun je voor het 
verdelen van het huis in het buiten-
land terecht kan bij de eigen notaris 
in Nederland die ook een Europese 
erfrechtverklaring kan opmaken 
waarmee je in het buitenland kunt 
aantonen erfgenaam te zijn. Voortaan 
kun je ook bij de Nederlandse grifi e 
van de rechtbank terecht om zaken 
te regelen die voorheen in de andere 
lidstaat geregeld moesten worden.

Fiscale kansen voor de 
zakelijke autorijder 
Het is voor een leek ook niet meer bij te houden, alle fi scale regels en 
wijzigingen rond de auto van de zaak. Wat dat betreft is het maar goed dat 
de wetgeving op dit gebied de komende jaren wordt vereenvoudigd. 

De volledig elektrische auto blijft voor-
lopig goed gesubsidieerd met slechts 
4% bijtelling. Dat is in elk geval mak-
kelijk te onthouden. Wat de bijtelling 
betreft, geldt dus voor een plug-in hy-
bride of zuinige auto dat een aanschaf 
of lease in 2015 het gunstigst is. 

De zakelijke lease of aanschaf van een 
‘gewone’ auto kan juist beter worden 
uitgesteld tot 2017.

Mocht u de komende tijd een nieuwe 
auto zakelijk gaan leasen dan wel 
aanschaffen, dan is het nog wel even 
opletten geblazen. Zo maakt het nogal 
wat uit of het kenteken van een plug-
in hybride voor het eerst op naam 
wordt gesteld in 2015 of in 2016. Ten 
opzichte van 2015 wordt de bijtelling 
voor deze auto’s meer dan verdubbeld 
in 2016, te weten van 7% naar 15%. 
Op een auto van € 70.000 scheelt dit 
bij een leaseperiode van vijf jaar en 
een inkomstenbelastingtarief van 52% 
bijna € 15.000 netto aan inkomsten- of 
loonbelasting. Een soortgelijk effect 
treedt op voor zuinige auto’s, waar-
van het bijtellingspercentage van 14% 
in 2015 naar 21% per 1 januari 2016 
wordt verhoogd. 

Een opmerkelijk effect van de wijzigin-
gen treedt op bij de ‘gewone’ of niet-
zuinige auto, waarvoor in 2016 nog 
een bijtelling geldt van 25%, maar in 
2017 van 22%. Wordt het kenteken van 
een dergelijke ‘gewone’ auto op naam 
gesteld in 2015 of 2016, dan blijft die 
bijtelling vijf jaar lang 25%. De gedul-
dige zakelijke rijder die in 2017 zijn 
slag slaat, mag zich echter verheugen 
op een bijtelling van 22%, vijf jaar lang. 
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Kort fi scaal nieuws
Bitcoins

Het Europese Hof van Justitie heeft ge-
oordeeld dat het inwisselen bitcoins te-
gen “echt” geld (Euro’s en andere valuta 
van landen) een van btw vrijgestelde 
handeling is. Daarmee is vast komen te 
staan dat bitcoins ook fi scaal een wettig 
betaalmiddel zijn. 

Fiscale eenheid voor de 
vennootschapsbelasting

Er is een wetsvoorstel  ingediend om 
het mogelijk te maken een fi scale een-
heid aan te gaan tussen:
1.  binnenlandse zustermaatschappijen 

die worden gehouden door een 
topmaatschappij uit een andere lid-
staat van de EU/EER (fi scale eenheid 
van zustermaatschappijen);

2.   een binnenlandse moedermaat-
schappij en een binnenlandse 
kleindochtermaatschappij die wordt 
gehouden door een tussenmaat-
schappij uit een andere lidstaat van 
de EU/EER (fi scale eenheid moeder-
kleindochter).

Teruggaaf belasting tweede woning 
Frankrijk

Sinds eind 2012 hield Frankrijk bij 
niet-inwoners belasting en premie is 
op de winst bij verkoop van de tweede 
woning in Frankrijk Dat kon niet lang 
goed gaan in een fi scaal min of meer 
verenigd Europa. Maar de Franse fi scus 
wilde eerst van geen wijken weten, ook 
al had het Europese Hof van Justitie hen 
al zwaar op de vingers getikt. Toege-
zegd is nu dat de vele bezwaarschriften 
zullen worden toegewezen en dat de 
heffi ngen zullen worden terugbetaald.


