
1. Creëer een ondergrens van de vennootschapsbelasting bij   
winstgevendheid in Nederland. Verlaag het 
rente-aftrekpercentage naar 25% EBITA (Ter Haar* maatregel B1) 
omgrondslaguitholling door renteaftrek in concernverband   
tegen te gaan. Ook moet de renteaftrek van deelnemingen 
worden beperkt (maatregel B2) om de asymmetrie te 
dichtenwaarbij de rentekosten ter financiering van buitenlandse 
deelnemingen aftrekbaar zijn terwijlde winsten van deze 
deelnemingen door de deelnemingsvrijstelling onbelast blijven.

2. Elimineer mistmatches met het buitenland die ervoor zorgen 
dat in Nederland gemaaktewinsten fiscaal naar landen met 
lagere belastingtarieven kunnen worden verplaatst.

 Beperk de fiscale aftrekbaarheid van aan buitenlandse
 dochterondernemingen betaalde royalty’s, lease en huur.  
 Dit voorkomt dat Nederlands vermogen via    
 een buitenlandse dochteronderneming wordt geïnvesteerd  
 in (intellectueel) eigendom waar het Nederlands   
 moederbedrijf dan belastingvrij gebruik van kan maken  
 (maatregel B3).

 Beperk ook de aftrekbaarheid van betalingen binnen een  
 concern wanneer betalingenin het ontvangende land  
 onvoldoende belast zijn. Bedrijven zullen met deze   
 regelminder snel de neiging hebben om winsten vanuit  
 Nederland naar laag belastendelanden te verplaatsen  
 (maatregel B4). Breidt daarnaast de Controlled Foreign  
 Corportation (CFC)-regels uit naaractieve inkomsten.   
 Naast het effectiever maken van CFC regels via Ter   
 Haarmaatregel A5, moetenook de bestaande    
 CFC-maatregel uit worden gebreid naaractieve inkomsten  
 zodat ook reeele winsten die laag of niet belast zijn worden  
 belast (maatregel B5).

Maatregelen



1.  Samenwerken voor wereldwijde verandering
Nederland gaat constructief samenwerken op internationaal niveau 
om belastingontwijking aan te pakken. Ons land steunt Europese 
initiatieven om winst effectiever te belasten. Ook steunt Nederland 
internationale voorstellen voor een wereldwijd 
minimumbelastingtarief en voor belastingheffing in een 
gedigitaliseerde economie. De inzet is een wereldwijde aanpak 
waarin alle landen op gelijke voet meedoen zodat iedereen, ook 
ontwikkelingslanden, profiteren.

Wanneer internationale afspraken lang op zich laten wachten, 
stellen we noodzakelijke maatregelen niet uit. Dan gaan we zelf aan 
de slag. Dat geldt bijvoorbeeld voor het voldoende belasten van de 
digitale economie. In anticipatie op mogelijke internationale 
afspraken wordt er op nationaal niveau gewerkt aan een belasting 
op digitale diensten.

2.  Nederland geen doorsluisland
Nederland beëindigt haar rol als spil in internationale constructies 
om belasting te ontwijken. Daarnaast zorgt Nederland ervoor dat 
grote bedrijven ook hier voldoende belasting betalen.

Dit kan door in het regeerakkoord de adviezen - zowel de basis als de 
negen aanvullende maatregelen - over te nemen van de commissie 
Ter Haar die zich verdiepte in het eerlijker vormgeven van ons 
belastingstelsel.

3.  Meer transparantie voor vertrouwen
Alleen transparantie kan het vertrouwen herstellen in de regel dat 
iedereen eerlijk belasting betaalt. Afspraken over belastingafdracht 
van grote bedrijven en de mate waarin ze gebruik maken van 
gunstige fiscale regelingen moeten we zo inzichtelijk mogelijk 
maken.

Nederland gaat bedrijven vragen de in Nederland genoten winst en 
belastingafdracht te rapporteren. Ook zet Nederland zich in voor 
Europese afspraken over een verplichte rapportering van de winst 
en belastingafdracht per land. 

3. Invoering van een niet-conditionele bronbelasting op royalty’s,   
rente en dividend. Recent heeft Nederland een conditionele 
bronbelasting ingevoerd die alleen geldt als het bestemmingsland 
een statutair winsttarief heeft van 9% of lager. Echter, vaak zijn er 
specialeregimes voor buitenlandse investeringen die de 
effectieve winstbelasting lager maken dan 9% (maatregel  B6). 
Met een  niet-conditionele  bronheffing wordt  misbruik  van dit  
soortregimes voorkomen.

4. Maak van de bestaande eigen vermogenseis voor doorstomers 
een open norm. Nu nog hoeven BVs alleen een bepaald eigen   
vermogen te hebben om van onze gunstige belastingregels 
gebruik te maken. Dat is niet genoeg. Bedrijven moeten voor een 
legitiemereden in Nederland gevestigd zijn. Dit is moeilijker te 
bewijzen waardoor brievenbusfirma’szich minder snel in 
Nederland zullen vestigen. (maatregel B7)

5. Stel unilateraal een digitale dienstenbelasting in. Digitale 
bedrijven kunnen als geenander winsten verschuiven naar de 
jurisdictie met het  laagste  belastingtarief. Met eenbelasting op 
de grootste digitale bedrijven, kunnen we dit rechttrekken. 
(maatregel B8)
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