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Wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2024)
VOORSTEL VAN WET
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor
het jaar 2024 en volgende jaren wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere
wetten wijzigingen aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en
verstaan bij deze:

Artikel I
De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 3.20, tweede lid, wordt “de zonnepanelen een vermogen hebben van ten minste
1 kilowattpiek” vervangen door “de waarde van het vermogen van de zonnepanelen in wattpiek
gedeeld door het verbruik in wattuur per kilometer ten minste 7 is”. Voorts wordt een zin
toegevoegd, luidende: Het verbruik in wattuur wordt gemeten overeenkomstig bijlage XXI bij
Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie van 1 juni 2017 tot aanvulling van Verordening
(EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van
motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en
Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Richtlijn
2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de
Commissie en Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie (PbEU 2017, L 175).
B.
Aan artikel 3.104, onderdeel p, wordt toegevoegd “, alsmede tot maximaal 2.000 kilometer
per kalenderjaar vervoersvoorzieningen die strekken tot verbetering van de leefomstandigheden en
die deel uitmaken van dan wel rechtstreeks samenhangen met eerstgenoemde
vervoersvoorzieningen”.
C.
Artikel 3.133, negende lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In de aanhef vervalt “indien”.
2. In onderdeel a wordt voor “de verzekeringnemer” ingevoegd “indien”.
3. In onderdeel b wordt voor “de verzekeringnemer” ingevoegd “indien”.

4. In onderdeel c wordt voor “het gezamenlijke bedrag” ingevoegd “voor zover”.
D.
Artikel 5.14 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt na “toezicht,” ingevoegd “of onderdelen van
banken,”.
2. In het zevende lid wordt na “met betrekking tot” ingevoegd “het administratieve
onderscheid tussen het onderdeel van de bank dat het groenfonds is en de overige onderdelen van
de bank en”.
E.
In artikel 6.34 wordt “periodieke uitkeringen” vervangen door “termijnen gedurende vijf of
meer jaren”.
F.
Na artikel 6.36 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6.36a
Giften in natura die samen meer bedragen dan € 10.000, worden in aanmerking genomen
voor zover de waarde in het economische verkeer blijkt uit een onafhankelijk taxatierapport dat
aan bij ministeriële regeling te stellen regels voldoet.
G.
Artikel 6.38 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “de uitkeringen of verstrekkingen” vervangen door “termijnen”.
2. Onder vernummering van het tweede lid tot vierde lid worden twee leden ingevoegd,
luidende:
2. De akte van schenking schrijft voor dat de periodieke gift in ieder geval wordt beëindigd
bij:
a. verlies van de status als instelling of vereniging; of
b. faillissement van de instelling of vereniging;
tenzij de schenker in overwegende mate invloed heeft op die omstandigheden.
3. De akte van schenking mag de mogelijkheid bieden tot beëindiging van de nog niet
vervallen termijnen van de periodieke gift binnen de periode van vijf jaren bij
arbeidsongeschiktheid of werkloosheid van de schenker, tenzij de schenker in overwegende mate
invloed heeft op die omstandigheden.
4. In het vierde lid (nieuw) vervalt “onderhandse”.
H.
Aan artikel 9.5, vijfde lid, wordt een zin toegevoegd, luidende:
De in het tweede lid bedoelde termijn bedraagt ter zake van de beschikking belastingrente
ten minste zes weken na de dag van dagtekening van de gehele of gedeeltelijke afwijzing van een
verzoek om herziening, met dien verstande dat een verzoek om herziening kan worden ingediend

tot zes weken na de dag van dagtekening van de aanslag waarmee de voorlopige aanslag wordt
verrekend.
Artikel II
De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 13bis, tweede lid, wordt “de zonnepanelen een vermogen hebben van ten minste
1 kilowattpiek” vervangen door “de waarde van het vermogen van de zonnepanelen in wattpiek
gedeeld door het verbruik in wattuur per kilometer ten minste 7 is”. Voorts wordt een zin
toegevoegd, luidende: Het verbruik in wattuur wordt gemeten overeenkomstig bijlage XXI bij
Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie van 1 juni 2017 tot aanvulling van Verordening
(EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van
motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en
Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Richtlijn
2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de
Commissie en Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie (PbEU 2017, L 175).
B.
Aan artikel 20 wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. Een werknemer die op grond van artikel 2.2, tweede of derde lid, van de Wet
inkomstenbelasting 2001 geacht wordt in Nederland te wonen, wordt ook voor de toepassing van
het derde en vierde lid geacht in Nederland te wonen.
Artikel III
De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:
A.
In de artikelen 8, zesde lid, onderdeel b, 12a, tweede lid, onderdeel b, en 13b, vierde lid,
wordt “natuurlijke persoon” vervangen door “natuurlijk persoon”.
B.
In artikel 16 wordt, onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid, een lid ingevoegd,
luidende:
4. Giften in natura die samen meer bedragen dan € 10.000, worden in aanmerking
genomen voor zover de waarde in het economische verkeer blijkt uit een onafhankelijk
taxatierapport dat aan bij ministeriële regeling te stellen regels voldoet.
C.

Aan artikel 18, vijfde lid, wordt toegevoegd “, met dien verstande dat daarbij de geheven
bronbelasting niet in aftrek komt”.
D.
In artikelen 20a, tweede lid, onderdeel b, wordt “natuurlijke persoon” vervangen door
“natuurlijk persoon”.
E.
Aan artikel 27, vijfde lid, wordt een zin toegevoegd, luidende:
De in het tweede lid bedoelde termijn bedraagt ter zake van de beschikking belastingrente
ten minste zes weken na de dag van dagtekening van de gehele of gedeeltelijke afwijzing van een
verzoek om herziening, met dien verstande dat een verzoek om herziening kan worden ingediend
tot zes weken na de dag van dagtekening van de aanslag waarmee de voorlopige aanslag wordt
verrekend.
F.
In artikel 28, tweede lid, onderdeel c, onder 1°, wordt “natuurlijke persoon” vervangen
door “natuurlijk persoon”.
Artikel IV
De Wet op de dividendbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het zevende en achtste lid wordt “natuurlijke persoon” vervangen door “natuurlijk
persoon”.
2. In het tiende lid wordt na “winstbewijzen” ingevoegd “, kapitaalverstrekkingen als
bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel c, van die wet”.
B.
Artikel 3, eerste lid, onderdeel f, komt te luiden:
f. vergoedingen voor kapitaalverstrekkingen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel
c, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en vergoedingen op geldleningen als bedoeld in
artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van die wet;.
C.
In de artikelen 4, zevende lid, onderdeel a, onder 1 en 2, en onderdeel b, en 10a, eerste,
tweede, derde, vijfde en zesde lid, onderdeel b, wordt “natuurlijke persoon” telkens vervangen
door “natuurlijk persoon”.
Artikel V

De Wet bronbelasting 2021 wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 1.2, tweede lid, wordt “genoemd in het eerste lid, onderdeel b, onder 1° tot en
met 5° en 10°” vervangen door “bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, onder 1° tot en met 5°,
10° en 13°, en met de lichamen bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, onder 1° tot en met 5° en
10°, vergelijkbare buitenlandse lichamen”.
B.
Artikel 3.4a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “winstbewijzen van en geldleningen als bedoeld in artikel 10,
eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 aan” vervangen door
“winstbewijzen van, kapitaalverstrekkingen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel c, van de
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 aan en geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid,
onderdeel d, van die wet aan”.
2. Het tweede lid, onderdeel f, komt te luiden:
f. vergoedingen voor kapitaalverstrekkingen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel
c, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en vergoedingen op geldleningen als bedoeld in
artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van die wet;.
Artikel VI
In artikel 15, tiende lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, komt de eerste zin
te luiden: Bij begin van het kalenderjaar wordt bij ministeriële regeling met ingang van 1 januari
van het daarop volgende kalenderjaar het bedrag, genoemd in het eerste lid, onderdeel p,
subonderdeel 4°, vervangen door een ander bedrag.
Artikel VII
De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd:
A.
Aan artikel 15, vijfde lid, wordt een zin toegevoegd, luidende:
De vorige zin is niet van toepassing als de belasting in rekening wordt gebracht aan een
ondernemer die deze dienst vervolgens onder bezwarende titel verricht aan een ander.
B.
Aan tabel I, onderdeel b, worden, onder vervanging van de punt aan het slot van post 21
door een puntkomma, twee posten toegevoegd, luidende:
22. het opfokken van dieren als bedoeld in post a 4 alsmede andere dan onder deze post
vallende paarden;
23. het opkweken van planten en dergelijke als bedoeld in onderdeel a.

Artikel VIII
De Wet belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 47 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
a. Onderdeel d, onder 1°, komt te luiden:
1°. in gevallen waarin periodiek voorschotnota’s worden uitgereikt of, indien geen
voorschotnota’s worden uitgereikt, periodiek voorschotbedragen worden ontvangen, gevolgd door
een jaarlijkse eindfactuur: het tijdvak waarop de eindfactuur betrekking heeft;.
b. In onderdeel e wordt “factuur” telkens vervangen door “jaarlijkse factuur” en wordt “het
tijdvak” vervangen door “verbruiksperiode”.
c. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel y door een puntkomma wordt
een onderdeel toegevoegd, luidende:
z. eindafrekening: de laatste factuur aan de verbruiker die wordt opgemaakt bij het
beëindigen van het contract.
2. Het achtste lid wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel a wordt na “het kalenderjaar aanvangt” ingevoegd “en niet voorafgegaan is
door een overeenkomst tot levering bij dezelfde leverancier”.
b. In onderdeel b wordt na “wordt beëindigd” ingevoegd “en niet wordt opgevolgd door een
overeenkomst tot levering bij dezelfde leverancier en ter zake van deze beëindiging een
eindafrekening wordt opgemaakt”.
B.
In artikel 61a wordt “laatste factuur” vervangen door “eindafrekening”.
Artikel IX
De Wet op de accijns wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 2e, vijfde lid, wordt “minerale oliën” vervangen door “het overbrengen van
minerale oliën”.
B.
Artikel 2f, eerste lid, komt te luiden:
1. Als uitslag tot verbruik wordt mede aangemerkt het kopen van op het grondgebied van
een andere lidstaat reeds tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen:
- door een in Nederland gevestigde persoon, niet zijnde een vergunninghouder van een
accijnsgoederenplaats, een geregistreerde geadresseerde, een gecertificeerde geadresseerde of
een zelfstandig bedrijf, en

- die door een afzender in een andere lidstaat die een zelfstandige economische activiteit
verricht of voor diens rekening direct of indirect naar Nederland worden verzonden of vervoerd.
C.
In artikel 50l wordt “overeenkomstige” vervangen door “overeenkomstige toepassing”.
D.
In artikel 56, derde lid, wordt “vergunninghouder geregistreerde afzender” vervangen door
“vergunninghouder, de geregistreerde afzender”.
E.
In artikel 80, tweede lid, wordt “die die” vervangen door “die”.
Artikel X
Aan artikel 17 van de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken wordt
toegevoegd “of enige andere persoon die is betrokken bij het voorhanden hebben ervan”.
Artikel XI
De Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt als volgt gewijzigd:
A.
In de artikelen 3, 11, 12, 13, 13b, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21a, 23, 24a, 23, 24a,
25, 26, 26b, 28, 30, 31bis, 31a, 32, 33, 34, 37, 38, 38a, 39, 39a, 40, 41, 42, 42a en 44a, wordt
“Belastingdienst/Toeslagen” telkens vervangen door “Dienst Toeslagen”.
B.
In artikel 13, tweede lid, wordt “wordt bepaald op welke wijze” vervangen door “kunnen
regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop”.
Artikel XII
De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 3a, tweede lid, wordt “wordt bepaald op welke wijze” vervangen door “kunnen
regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop”.
B.
Artikel 5b, eerste lid, komt te luiden:

1. Een algemeen nut beogende instelling is een instelling – niet zijnde een vennootschap
met in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een
ander lichaam waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden uitgegeven – die:
a. uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt;
b. haar gegevens op elektronische wijze via internet openbaar maakt;
c. voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden, en
d. als zodanig is aangemerkt door:
1o. de inspecteur ingeval de instelling is gevestigd in het Koninkrijk, in een andere lidstaat
van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat; of
2 o . Onze Minister ingeval de instelling niet is gevestigd in het Koninkrijk, een andere
lidstaat van de Europese Unie en een bij ministeriële regeling aangewezen staat waarbij
aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld.
C.
In artikel 30fc, zesde lid, wordt “in artikel 2.8, tweede lid” vervangen door “artikel 2.8,
tweede, vijfde en zesde lid”.
D.
Aan artikel 30i, derde lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Indien artikel 3.133,
negende lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt toegepast, wordt het bedrag aan
revisierente, berekend op grond van de eerste en tweede zin, vermenigvuldigd met het bedrag dat
door toepassing van artikel 3.133, eerste en negende lid, van de Wet op de inkomstenbelasting
2001, als negatieve uitgave voor inkomensvoorzieningen als bedoeld in artikel 3.133, eerste lid,
van de Wet inkomstenbelasting 2001 in aanmerking wordt genomen, gedeeld door het
gezamenlijke bedrag, bedoeld in artikel 3.133, negende lid, onderdeel c, van de Wet
inkomstenbelasting 2001.
E.
Artikel 51 wordt als volgt gewijzigd:
1. voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Voor een weigering om te voldoen aan de in de artikelen 47, 47a en 49 omschreven
verplichtingen kan niemand zich met vrucht beroepen op de vertrouwelijkheid van zijn contacten
met een verschoningsgerechtigde als bedoeld in artikel 53a, eerste lid, voor zover het gegevens,
inlichtingen, boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan betreft
waarover diegene ook zonder die vertrouwelijke contacten beschikt of redelijkerwijs kan
beschikken.
F.
Aan artikel 53a, eerste lid, wordt toegevoegd “, voor zover het betreft hetgeen aan hen in
die hoedanigheid is toevertrouwd of door hen in die hoedanigheid is meegedeeld”.
Artikel XIII

De Invorderingswet 1990 wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 7c, tweede lid, wordt “wordt bepaald op welke wijze” vervangen door “kunnen
regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop”.
B.
Artikel 28, eerste lid, komt te luiden:
1. Bij overschrijding van de voor de belastingaanslag geldende enige of laatste
betalingstermijn wordt aan de belastingschuldige rente – invorderingsrente – in rekening gebracht
over het op de belastingaanslag openstaande bedrag. Invorderingsrente wordt niet in rekening
gebracht voor zover de belastingaanslag wordt verrekend met een belastingaanslag die op dezelfde
belasting en hetzelfde tijdvak betrekking heeft. De tweede zin is niet van toepassing voor zover de
te verrekenen belastingaanslag het gevolg is van een verrekening van een verlies van een volgend
jaar.
C.
Artikel 61 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Voor een weigering om te voldoen aan de in de artikelen 58 en 60 omschreven
verplichtingen kan niemand zich met vrucht beroepen op de vertrouwelijkheid van zijn contacten
met een verschoningsgerechtigde als bedoeld in artikel 63 voor zover het gegevens, inlichtingen,
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan betreft waarover diegene
ook zonder die vertrouwelijke contacten beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.
D.
Aan artikel 63 wordt toegevoegd “, voor zover het betreft hetgeen aan hen in die
hoedanigheid is toevertrouwd of door hen in die hoedanigheid is meegedeeld”.
Artikel XIV
De Belastingwet BES wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 1.3 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het slot van onderdeel s wordt de punt vervangen door “;”.
2. Na onderdeel s wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
t. personenauto: een voertuig op drie of meer wielen, bestemd om te worden
voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig aanwezig,
in betekenende mate is ingericht voor personenvervoer en wel voor het vervoer van niet meer dan

acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, met uitzondering van bij ministeriële
regeling aan te wijzen voertuigen.
B.
In artikel 5.2, zevende lid, wordt “in het verzoek aangegeven kalenderjaar” vervangen door
“in het verzoek aangegeven eerste jaar waarin de belastingplichtige op de BES eilanden is
gevestigd voor de toepassing van deze wet”.
C.
In artikel 5.8 wordt na “de Belastingregeling voor het Koninkrijk” ingevoegd “, de
Belastingregeling Nederland Curaçao of de Belastingregeling Nederland Sint Maarten”.
D.
Artikel 5.10 komt te vervallen.
E.
Artikel 6.1, onderdeel f, vervalt, onder verlettering van onderdeel g tot onderdeel f en
onderdeel h tot onderdeel g.
F.
Artikel 6.4, eerste lid, onderdeel f, vervalt, onder verlettering van onderdeel g tot
onderdeel f.
G.
Artikel 6.14, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In de aanhef wordt “gedagtekende factuur aan de afnemer uit te reiken.” vervangen
door “gedagtekende factuur in de zin van artikel 8.89a, eerste lid, aan de afnemer uit te reiken.”.
2. De tweede volzin, alsmede de onderdelen a tot en met g komen te vervallen.
H.
Artikel 6.22 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel a wordt “USD 20.000” vervangen door “USD 30.000”.
2. In het vijfde lid, wordt “USD 20.000” vervangen door “USD 30.000”.
3. In het zevende lid, wordt “USD 20.000” vervangen door “USD 30.000”.
I.
Na artikel 8.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 8.6a
1. In bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gevallen kunnen belastingplichtigen
of inhoudingsplichtigen worden gehouden de inspecteur uit eigen beweging mededeling te doen
van onjuistheden of onvolledigheden in voor de belastingheffing van belang zijnde gegevens en
inlichtingen die hun bekend zijn of zijn geworden.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot
het uiterste tijdstip en de wijze waarop de mededeling als bedoeld in het eerste lid gedaan moet
worden.
3. Bij algemene maatregel van bestuur kan het niet nakomen van de in het eerste en
tweede lid bedoelde verplichting worden aangemerkt als een overtreding. Indien het niet nakomen
van die verplichting is te wijten aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of
inhoudingsplichtige, vormt dit een vergrijp ter zake waarvan de inspecteur hem een bestuurlijke
boete kan opleggen van ten hoogste 100 percent van het bedrag aan belasting dat als gevolg van
het niet nakomen van de in het eerste en tweede lid bedoelde verplichting niet is of zou zijn
geheven.
J.
Artikel 8.7, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het einde wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Indien binnen zes maanden voor het einde van de termijn, bedoeld in de eerste zin, een
verzoek als bedoeld in artikel 8.3 tweede lid, wordt gedaan, of gegevens worden verstrekt zonder
een aan die verstrekking van gegevens voorafgaande uitnodiging tot het doen van aangifte en die
gegevens ook op dezelfde wijze zouden moeten worden verstrekt in geval van een aan die
verstrekking van gegevens voorafgaande uitnodiging tot het doen van aangifte, wordt die termijn
met zes maanden verlengd.
K.
Artikel 8.10 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het derde lid komt als volgt te luiden:
3. De bevoegdheid tot het vaststellen van een navorderingsaanslag vervalt door verloop
van vijf jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Artikel 8.7, vierde lid, is te
dezen van toepassing. Indien voor het doen van aangifte uitstel is verleend, wordt de
navorderingstermijn met de duur van dit uitstel verlengd.
2. Na het vierde lid wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:
5. Indien binnen zes maanden voor het einde van de termijn, bedoeld in het derde lid,
eerste zin, of van de termijn bedoeld in het vierde lid, een verzoek als bedoeld in artikel 8.3,
tweede lid, wordt gedaan wordt de termijn met zes maanden verlengd.
L.
Aan artikel 8.20, wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
3. De termijn waarbinnen de belanghebbende aanspraak kan maken op het ambtshalve
verlenen van vermindering of teruggaaf van belasting vervalt:
a. voor aanslagbelastingen door verloop van vijf jaar na het einde van het kalenderjaar
waarop de belastingaanslag betrekking heeft. Bij afwijkende tijdvakken gaat deze termijn lopen na
afloop van het boekjaar of belastingtijdvak. Bij tijdstipbelastingen gaat de termijn lopen vanaf het
tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan; of
b. voor aangiftebelastingen door verloop van vijf jaar na het einde van het belastingjaar
waarin de belastingschuld is ontstaan of waarop de teruggaaf betrekking heeft.

M.
In artikel 8.24a, eerste lid, wordt “artikel 5.10” vervangen door “artikel 8.87a”.
N.
Artikel 8.25, wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid luidt als volgt: Indien het met betrekking tot een belasting welke bij wege
van aanslag wordt geheven aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige is te wijten dat de
aangifte niet, dan wel onjuist of onvolledig is gedaan, vormt dit een vergrijp ter zake waarvan de
inspecteur hem, gelijktijdig met de vaststelling van de aanslag, een boete kan opleggen van ten
hoogste 100% van de in het tweede lid omschreven grondslag voor de boete.
2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt “navorderingsaanslag” vervangen door “aanslag”.
3. In het tweede lid, onderdeel b, wordt “navorderingsaanslag” vervangen door “aanslag”.
4. Het derde lid komt als volgt te luiden:
De inspecteur kan, in afwijking van het eerste lid, binnen zes maanden na de vaststelling
van de aanslag een boete opleggen indien de feiten of omstandigheden op grond waarvan wordt
nagevorderd eerst bekend worden binnen zes maanden vóór de afloop van de in artikel 8.10, derde
en vierde lid, bedoelde termijn en er tevens aanwijzingen zijn dat het aan opzet of grove schuld
van de belastingplichtige is te wijten dat de aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld dan wel
anderszins te weinig belasting is geheven. In dat geval doet de inspecteur vóór of gelijktijdig met
de vaststelling van de aanslag mededeling aan de belastingplichtige dat wordt onderzocht of in
verband met het opleggen van de aanslag gelijktijdig het opleggen van een vergrijpboete
gerechtvaardigd is.
5. In het vierde lid wordt in de eerste volzin “als gevolg daarvan geen
navorderingsaanslag” vervangen door “als gevolg daarvan geen aanslag” en wordt in de tweede
volzin “het vaststellen van de navorderingsaanslag” vervangen door “het vaststellen van de
aanslag”.
O.
Na artikel 8.83 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 8.83a
1. Eenieder die:
a. op enig moment het genot verkrijgt krachtens eigendom, bezit of beperkt

recht van een onroerende zaak, is verplicht binnen vier maanden na die verkrijging melding
te doen bij de inspecteur. Ingeval meerdere personen of lichamen het genot krachtens eigendom,
bezit of beperkt recht verkrijgen van een onroerende zaak kan één van hen als vertegenwoordiger
de in de eerste volzin bedoelde melding doen.
b. het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft van een onroerende zaak, ter
zake waarvan zich wijzigingen hebben voorgedaan in de zin van artikel 4.8, eerste lid, is verplicht
binnen vier maanden nadat zich die wijzigingen voorgedaan hiervan melding te doen bij de

inspecteur. Ingeval meerdere personen of lichamen het in de eerste volzin bedoelde genot
krachtens het recht van eigendom, bezit of beperkt recht hebben van de onroerende zaak kan één
van hen als vertegenwoordiger de in de eerste volzin bedoelde aangifte doen.
c. het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft van een onroerende zaak en
binnen twaalf maanden na afloop van het kalenderjaar geen aanslag heeft ontvangen, is verplicht
hiervan melding te doen bij de inspecteur binnen vier maanden na het verloop van dat
kalenderjaar. Ingeval meerdere personen of lichamen het genot krachtens het recht van eigendom,
bezit of beperkt recht hebben van een onroerende zaak kan één van hen als vertegenwoordiger de
in de eerste volzin bedoelde aangifte doen.
2. De melding als bedoeld in het eerste lid bevat in ieder geval de volgende informatie:
a. de naam, het adres en, indien sprake is van op de BES eilanden woonachtige personen
of lichamen, het cribnummer van de genieter of genieters;
b. de datum vanaf wanneer er sprake is van het genot krachtens eigendom, bezit of
beperkt recht van een onroerende zaak;
c. krachtens welk recht er genoten wordt van de onroerende zaak;
d. het adres van de onroerende zaak; en
e. een indicatieve waarde van de onroerende zaak, dan wel een indicatie van de wijziging
van de waarde die zich op grond van het eerste lid, onderdeel b, heeft voorgedaan.
3. Ingeval de aanslag niet of tot een te laag bedrag is vastgesteld, omdat niet tijdig is
voldaan aan de meldingsplicht, bedoeld in het eerste lid, kan de inspecteur gelijktijdig met de
vaststelling van de aanslag een boete van ten hoogste 100 percent van het bedrag van de aanslag
opleggen.
P.
In Artikel 8.87 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, eerste volzin, wordt na “ten behoeve van de belastingheffing van
derden” toegevoegd “en de heffing van de belasting waarvan de inhouding aan hen is opgedragen”.
2. In het tweede lid vervalt “in de maand januari” vervangen door “in de eerste zes
maanden” en wordt na “anders dan in dienstbetrekking” toegevoegd “en met uitzondering van
andere administratieplichtigen”.
3. In het derde lid wordt “de maand januari” vervangen door “in de eerste zes maanden na
afloop van het jaar”.
Q.
Na artikel 8.87 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 8.87a
1. Elk op de BES eilanden gevestigd lichaam is gehouden jaarlijks binnen negen maanden
na afloop van het boekjaar een door de bestuurder van het lichaam gewaarmerkt afschrift van de
jaarrekening, bestaande uit een balans, winst- en verliesrekening en toelichting op deze stukken
bij de inspecteur in te dienen. De eerste zin is eveneens van toepassing op lichamen die op grond
van artikel 5.2 geacht worden in Nederland te zijn gevestigd, alsmede op de belastingplichtige die
niet op de BES is gevestigd en een onderneming drijft met behulp van een op de BES aanwezige

vaste inrichting of met behulp van een op de BES woonachtige of gevestigde vaste
vertegenwoordiger.
2. De jaarrekening dient te zijn opgesteld volgens de bepalingen van artikel 15, Boek 2,
van het Burgerlijk Wetboek BES, dan wel volgens soortgelijke buitenlandse regelingen. Onze
Minister kan nadere regels geven voor de opstelling van de jaarrekening.
3. De inspecteur reikt tegen ontvangst van de jaarrekening een ontvangstbewijs uit.
4. De inspecteur kan onder door hem te stellen voorwaarden uitstel voor het indienen van
de jaarrekening verlenen.
R.
Artikel 8.88 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
2. Voor een weigering om te voldoen aan de in de artikelen 8.83 en 8.84 omschreven
verplichtingen kan niemand zich met vrucht beroepen op de vertrouwelijkheid van zijn contacten
met een verschoningsgerechtigde als bedoeld in het derde lid voor zover het gegevens, inlichtingen
en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan betreft waarover diegene ook zonder die
vertrouwelijke contacten beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.
2. Aan het derde lid (nieuw) wordt toegevoegd “, voor zover het betreft hetgeen aan hen in
die hoedanigheid is toevertrouwd of door hen in die hoedanigheid is meegedeeld”.
Artikel XV
De Wet inkomstenbelasting BES wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 6 wordt als volgt aangepast:
1. In het vijfde lid wordt “een personenauto” vervangen door “een personenauto in zin van
artikel 1.3, onderdeel t, van de Belastingwet BES”.
2. In het zesde lid wordt “een personenauto ter beschikking gesteld” vervangen door “een
personenauto in zin van artikel 1.3, onderdeel t, van de Belastingwet BES ter beschikking gesteld”.
3. Het zevende lid komt te vervallen onder vernummering van het achtste lid tot het
zevende lid.
B.
In Artikel 9a, derde lid, onderdeel c, wordt “personenautomobiel” “vervangen door
“personenauto in de zin van artikel 1.3, onderdeel t, van de Belastingwet BES,”.
C.
Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt “15.700” vervangen door “21.745”, wordt “2.886” vervangen
door “3.142” en wordt “1.737” vervangen door “1.918”.
2. In het vierde lid wordt “twee maanden” vervangen door “een maand”.

Artikel XVI
De Wet loonbelasting BES wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot het vierde en vijfde lid, worden
drie leden ingevoegd, luidende:
2. Tot het loon behoren aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde een of
meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen.
3. Tot het loon behoren uitkeringen en verstrekkingen ingevolge een tot het loon
behorende aanspraak voor zover de aanspraak in afwijking van hetgeen bij of krachtens de wet is
bepaald, bij de behandeling van de verschuldigde belasting niet als loon in aanmerking is
genomen.
2. Het vijfde lid komt als volgt te luiden:
5. Tot het loon wordt niet gerekend:
a. aanspraken ingevolge een pensioenregeling;
b. aanspraken ingevolge de Wet ziekteverzekering BES, de Wet ongevallenverzekering BES
en de Cessantiawet BES;
d. aanspraken die naar aard en strekking overeenkomen met aanspraken als bedoeld in
onderdeel b;
e. aanspraken op uitkeringen wegens overlijden of invaliditeit ten gevolge van een ongeval;
f. eenmalige uitkeringen en verstrekkingen ter zake van het overlijden van de werknemer
voor zover deze uitkeringen en verstrekkingen driemaal het loon over een maand niet overtreffen,
alsmede aanspraken op de hiervoor bedoelde uitkeringen en verstrekkingen;
g. de verplichte bijdragen voor pensioenen en aan pensioenfondsen die worden verrekend
met de aan de werknemer, gewezen werknemer, zijn echtgenoot, zijn gewezen echtgenoot, zijn
kinderen of pleegkinderen als bedoeld in artikel 6a, eerste lid, onderdeel a, toekomende
pensioenuitkeringen;
h. de door de werkgever ten behoeve van de werknemer gemaakte kosten in verband met
geneeskundige behandeling en verpleging, alsmede de aanspraken van de werknemer op vrije
geneeskundige behandeling en verpleging en op tegemoetkoming in ziektekosten;
i. vergoedingen voor zover zij geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van kosten
tot verwerving van het loon, behoudens ter zake van:
1° posten als bedoeld in artikel 9C, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, van de
Wet inkomstenbelasting BES;
2° vervoerskosten als bedoeld in artikel 9C, derde lid, van de Wet inkomstenbelasting BES
voor zover meer wordt vergoed dan de aldaar genoemde prijs per kilometer;
3° vaste vergoedingen voor zover niet is voldaan aan door Onze Minister nader te stellen
regels;
j. uitkeringen en verstrekkingen tot vergoeding van door de werknemer in verband met zijn
dienstbetrekking geleden schade aan of verlies van persoonlijke goederen;

k. uitkeringen tot dekking van op de werknemer drukkende kosten van zijn opleiding of
studie voor een beroep, alsmede verstrekkingen met betrekking tot zodanige opleiding of studie.
l. bedragen die worden ingehouden:
1.

als bijdrage ingevolge een pensioenregeling;

2.

als bijdrage voor aanspraken die ingevolge de onderdelen d, e en g niet tot het loon

behoren;
3. Na het vijfde lid wordt een zesde lid toegevoegd, luidende:
6. Bij of krachtens ministeriele regeling kan worden bepaald dat eveneens niet tot het loon
behoren andere afspraken dan bedoeld in de onderdelen a. tot en met l.
B.
Artikel 6C wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt “een personenauto ter beschikking gesteld” vervangen door “een
personenauto in de zin van artikel 1.3, onderdeel t, van de Belastingwet BES ter beschikking
gesteld”.
2. In het derde lid wordt “het gebruik van de personenauto” vervangen door “het gebruik
van de personenauto in de zin van artikel 1.3, onderdeel t, van de Belastingwet BES”.
C.
In artikel 8, derde lid, wordt “loontijdvakken waarvoor bij” vervangen door “loontijdvakken
waarvoor hij”.
D.
Artikel 9a komt als volgt te luiden:
1. Ten aanzien van de werknemer die arbeid verricht ten behoeve van een lichaam waarin
hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft, wordt het in het kalenderjaar van dat lichaam
genoten loon ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:
a. 90% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
b. het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam, bedoeld in de
aanhef, of met het lichaam verbonden lichamen;
c. twee maal de belastingvrije som, bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de Wet
inkomstenbelasting BES.
2. Indien de inhoudingsplichtige aannemelijk maakt dat het hoogste bedrag, bedoeld in het
eerste lid, hoger is dan 90% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, wordt het
loon in afwijking van het eerste lid gesteld op 90% van het loon uit de meest vergelijkbare
dienstbetrekking, met dien verstande dat het loon ten minste wordt gesteld op het bedrag,
genoemd in het eerste lid onderdeel c, of, indien het loon uit de meest vergelijkbare
dienstbetrekking lager is dan dat bedrag, op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
3. Indien het lichaam geen andere werknemers in dienst heeft dan de in het eerste lid
bedoelde werknemer wordt het in een kalenderjaar genoten loon gesteld op een percentage van de
netto omzet van het lichaam. Het percentage bedraagt:
a. 90% indien de omzet geheel of nagenoeg geheel is toe te rekenen aan de in de eerste
volzin bedoelde werknemer;

b. 70% indien de omzet hoofdzakelijk is toe te rekenen aan de in de eerste volzin bedoelde
werknemer;
c. 50% indien de omzet grotendeels is toe te rekenen aan de in de eerste volzin bedoelde
werknemer;
d 30% indien de omzet in betekenende mate is toe te rekenen aan de in de eerste volzin
bedoelde werknemer.
4. Voor de toepassing van het derde lid:
a. wordt onder netto omzet verstaan: de totale omzet van het lichaam na aftrek van de
verschuldigde algemene bestedingsbelasting en alle op deze omzet betrekking hebbende kosten,
lasten en afschrijvingen;
b. worden de echtgenoot van de werknemer en de bloed- of aanverwanten van de
werknemer tot en met de derde graad niet als werknemer aangemerkt, met dien verstande dat
ingeval deze personen loon genieten, dit loon ter bepaling van de netto omzet als kosten in
aanmerking wordt genomen.
5. In afwijking in zoverre van het eerste, tweede en derde lid wordt het in een kalenderjaar
genoten loon in het jaar van oprichting van het lichaam en de drie daaropvolgende kalenderjaren
op verzoek van de inhoudingsplichtige gesteld op het bedrag van de commerciële winst van het
lichaam, doch niet op een lager bedrag dan nihil.
6. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
a. partner: de echtgenoot, alsmede de ongehuwde meerderjarige persoon waarmee de
ongehuwde meerderjarige belastingplichtige een notarieel samenlevingscontract is aangegaan en
met wie hij staat ingeschreven op het zelfde woonadres; in de persoonsinformatievoorziening
Nederlandse Antillen en Aruba of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende registratie
buiten de BES eilanden.
b. aanmerkelijk belang: een aanmerkelijk belang als bedoeld in artikel 11, derde lid, van de
Wet inkomstenbelasting BES;
c. meest vergelijkbare dienstbetrekking: de dienstbetrekking die van alle
dienstbetrekkingen:
1°.waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt;
2°.die bekend zijn bij de inhoudingsplichtige en de inspecteur;
3°.waarvan het loon bekend is of in redelijkheid geschat kan worden; en
4°.waarvan het loon niet op een ander bedrag is vastgesteld dan in het economische
verkeer gebruikelijk is;
het meest vergelijkbaar is met de dienstbetrekking van de werknemer, bedoeld in het
eerste lid, aanhef;
d. met het lichaam verbonden lichaam:
1. een lichaam waarin het in het eerste lid, aanhef bedoelde lichaam voor ten minste een
derde gedeelte belang heeft;
2. een lichaam dat voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in het in het eerste lid,
aanhef bedoelde lichaam;
3. een lichaam waarin een derde voor ten minste een derde gedeelte belang heeft, terwijl
deze derde tevens voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in het in het eerste lid, aanhef
bedoelde lichaam.

Artikel XVII
De Douane- en Accijnswet BES wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 2.51, eerste lid, wordt “identificatiebewijs” vervangen door “identiteitsdocument”
en “artikel 3 van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening BES” vangen door “artikel 2 van
de Wet identificatieplicht BES”.
B.
In artikel 2.78, vijfde lid, onderdeel a, wordt “de eerste werkdag” vervangen door “10
dagen”.
C.
In artikel 2.113, tweede lid, wordt “artikel 2.78, derde lid” vervangen door “artikel 2.78,
zevende lid”.
Artikel XVIII
Indien het bij koninklijke boodschap van 14 september 2021 ingediende voorstel van wet
Regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het rijden met een
vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet vrachtwagenheffing) (35910) tot wet is of wordt
verheven, wordt in artikel 30 van die wet in het te wijzigen artikel 25a, eerste lid, van de Wet op
de motorrijtuigenbelasting 1994 in de tabel in de eerste kolom “36.000 tot 37.000” vervangen door
“36.000 tot 38.000”.
Artikel XIX
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat:
a. artikel I, onderdelen E en G, voor het eerst toepassing vindt op periodieke giften waartoe
de verplichting op of na 1 januari 2024 wordt aangegaan;
b. artikel I, onderdeel F, waar het periodieke giften als bedoeld in artikel 6.34 van de Wet
op de inkomstenbelasting 2001 betreft, voor het eerst toepassing vindt op periodieke giften
waartoe de verplichting op of na 1 januari 2024 wordt aangegaan.
Artikel XX
Deze wet wordt aangehaald als: Fiscale verzamelwet 2024.

