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Fred Mens

1

Programma

• Herhalen

• Internationale arbeid

• Inkomstenbelasting box 1 deel 1
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Hoofdstuk 13

Internationale arbeid

3



2

Algemeen

• Nationaal recht wn (LB)=> blz 38, art 2 LB

• Nationaal recht inhoudingsplichtige (LB) blz 38, art 6 LB

• Bijzondere regels, 30% regeling

• Vastlegging internationale Belastingregels heffingsregels 

belastingheffing, hfd 48 LA

• Vastlegging internationale Belastingregels heffingsregels sociale 

verzekeringen, hfd 48 LA
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Algemeen (2)

• Belastingheffing wijkt af van premieheffing 
volksverzekeringen, wn-verzekeringen en ZvW

• Belastingheffing => verdrag, anders eenzijdige 
regeling

• Premieheffing volksverzekeringen internationale 
regelingen sociale verzekeringsplicht. Wetgeving 1 
land van toepassing

• VB grensoverschrijdende wn lb in ene land (bv. 
Woonland), premieplichtig in ander land
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Wonen/werken in buitenland

• Wonen e/o werken in buitenland

• Één land of meerdere landen

• Welk land?

• Periode van wonen/werken in buitenland

• Detachering

• Loonbelasting, volksverzekeringen of 
werknemersverzekeringen 
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• Woonland (art 4 AWR), blz 648 WB, blz 408 LA

• Werkland

• Probleem: dubbele belasting 

• Oplossing: verdrag 

• Verdrag gaat voor de Wet

• Indien geen verdrag: mogelijk eenzijdige regeling

Belastingheffing over loon 

internationaal verband
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Hoofdregels standaardverdragen

• Werkland  

• Uitzondering: 183 dagen regeling (zie hierna)

• Bijzondere regels voor (in buitenland woonachtig)
-werknemers in dienst Staat der Nederlanden
-bestuurders/commissarissen
- vliegend en varend personeel    

art. 2 lid 3 LB blz 419 LA
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Werkland, situaties werken in NL

• Wn woont in buitenland werkt (geheel) in NL

Belastingheffing in NL (eventueel 30% regeling)

• Wn woont in buitenland werkt in NL, deels in ander land

-loon ontvangen in buitenland niet in NL belast (art 2 lid 4 LB) 
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183 dagen regeling

• Blz 423, LA 

• Eisen zijn cumulatief

• Hoeft geen aaneengesloten periode te zijn

• Afhankelijk van het verdrag. 

• Vooraf niet altijd nog niet duidelijk of men aan de voorwaarden 

van de 183 dagen regeling zal voldoen
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• Gezagsverhouding met de werkgever in het werkland;

• De werkzaamheden voor rekening en risico van de werkgever 

in het werkland;

• De beloning wordt doorbelast aan het werkland.

Formele wg => met wie overeenkomst is gesloten.

Materiële werkgever
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Eenzijdige regeling

Geen loonheffing indien inwoner van Nederland en :

• de werknemer korter dan 30 aaneengesloten dagen in het 
buitenland werkt en in het werkland daadwerkelijk belasting 
over zijn loon betaalt; 

• de werknemer 30 aaneengesloten dagen of langer in het 
buitenland werkt en zijn loon in het werkland aan 
belastingheffing over het inkomen is onderworpen.

• Is de periode langer dan 3 maanden aaneengesloten, dan 
wordt het loon geacht te zijn onderworpen aan een belasting 
door een andere mogendheid
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Wonen in buitenland, werken in 

Nederland

Algemeen

- Sofinummer

- Legitimeren met geldig origineel ID-bewijs

- Geldige verblijfs- en tewerkstellings- vergunning (indien vereist)
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Wonen in NL werken in buitenland/wonen en 

werken in btl

• Uitzonderingen

• Hoofdregel : werkland

• 183 dagen regeling

• Eenzijdige regeling
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Dienstbetrekking geheel buiten NL

• Art 2 lid 3 Wet LB

• Werknemers in dienst Staat der Nederlanden (art 33 UR AWR, 

blz 722) bv. 

-diplomaten en andere ambtenaren  

-gepensioneerde ambtenaren

dus degene wie loon Staat der Nederlanden ontvangen
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Dienstbetrekking geheel buiten NL (2)

• Afwijkende regeling:

Bestuurders en commissarissen

-loon van NL lichaam

-bestaande of wel vroegere dienstbetrekking

Van belang verder:

-Vestigingsplaats lichaam bepalend

-Waar feitelijke leiding wordt gevoerd
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Dienstbetrekking geheel buiten NL (3)

• Zeevarenden en luchtvaartpersoneel werken in internationaal 

verkeer en wonen in btl

Geen wn bij drie voorwaarden:

-90% of meer aan boord van schepen of luchtvaartuig

-loon onderworpen inkomen ander land

-loon niet alleen in NL belast
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Eenzijdige regeling in wet LB voor 

buitenlandse werknemers

• geen loonbelasting inhouden voor werknemer die nagenoeg 

geheel (90%) in het buitenland werkt

• geldt niet voor bestuurders Nederlandse lichamen en NL 

ambtenaren, blz 409 LA
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Bijzondere regels in de standaard 

verdragen 

• Artiesten zijn belast in land waar ze optreden

• Speciale regels voor:

- transportwerknemers

- wetenschapsbeoefenaren

- ambtenaren

- pensioengenieters
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Welk land mag heffen? 

• Samengevat

-Hoofdregel => werklandbeginsel

-183 dagen regeling 

-Geen verdrag => Eenzijdige regeling
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Inhoudingsplichtige internationaal 

Buitenlandse wg IHP wanneer (blz 425 LA en verder):

• In NL (al dan niet fictieve) vaste inrichting (art 6 lid 2 of 3 
LB) heeft; 

• In NL vaste vertegenwoordiger heeft;

• Zich bij de Belastingdienst als IHP heeft aangemeld (art 6 
lid 2 b LB)
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Casus

Bij X BV in Haarlem is Piet in loondienst (monteur)

Piet woont in Velzen

Piet werkt in 2013 uitsluitend in Duitsland

X BV houdt geen loonbelasting in

Handelt X BV juist? 
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Casus 2

Y SA is een Franse verzekeraar

Geen vestiging in NL

Thibaud is naar NL geëmigreerd

Thibaud werkt hier fulltime voor Y SA

Is haar wg in NL inhoudingsplichtig? Motiveer 
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Casus 3

Bij Z BV gevestigd te Utrecht werkt Sjefke als 

boekhouder

Sjefke woont in België

Sjefke werkt de oneven weken in Bergen op Zoom

Sjefke werkt de even weken in Leuven te Belgie

Z BV houdt geen loonbelasting in

Handelt Z BV juist? 
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Wonen in buitenland,  werken in 

Nederland (2/2)

Volksverzekeringen/Werknemersverzekeringen

- Welk land? (EU, verdrag, overig)

- Meerdere landen?

- Detachering
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SV met EU-/EER landen en 

Zwitserland

• Loonalmanak (48.2.2.) wn woont in btl

• Loonalmanak (48.2.7.) wn woont in NL

• Verzekeringsplicht volgens verordening 883/2004

• Algemene aanwijsregel artikel 13: werkland

• Bijzondere regels artikel 14: detachering
-A1/E101-verklaring, aanvraag SVB woonland
-max 24 mnd, verlenging tot 60 mnd (art. 16 
overeenkomst  

• Verstrekking E-101 (verordening 574/72 artikel 11)
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SV en verdragslanden

• Verordeningslanden

• Gebaseerd op verordening1408/71 en 883/2004

• Afwijkingen in verdrag per land mogelijk

• Verordeningslanden EU, EER en Zwitserland
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SV en overige landen

• Hoofdregel van toepassing 

• Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden 

volksverzekeringen 1999: artikel 11 lid 1, blz 1542

• Verzekerd is: Vreemdeling rechtmatig in Nederland in 

overeenstemming met WAV (wet Arbeid Vreemdelingen) 

arbeid verrichten in dienstbetrekking en onderworpen aan de 

loonbelasting
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Werknemersverzekeringen

• Onderscheid EU-/EER en Zwitserland, verdragsland en 
overige landen.

• Conform verordening: verzekerd in werkland

• Uitzondering detachering

• Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden 
werknemersverzekeringen 1990

• Artikel 14: Werkzaamheden korter dan 6 maanden, geen 
werknemer, blz 1230

• Vreemdeling niet voldaan aan WAV is geen werknemer 
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Verordening 1408/71 versus 883/2004

• 1 mei 2010 nieuwe verordening

• Meerdere lidstaten van 5% naar 25%

• Detachering van 12 naar 24 maanden

• Uitzonderingsregel internationaal transport vervallen, alleen nog 
varend personeel

• Combinatie van zelfstandige en werknemer in verschillende landen

• Overgangsregeling 

• http://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/
HL/thema_s-werken_over_de_grens_loonbelasting.html

• Een handig document 
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Voorbeeld internationaal vervoer

• De Pool Janus woont in Polen. 

• Hij werkt als intern. chauffeur voor een onderneming in NL 

zonder filiaal in Polen

• Hij werkt voor 50% in Polen, 30% in Duitsland en 20% in 

Tsjechië.

• Welke wetgeving van toepassing onder Vo 883/2004?
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Voorbeeld internationaal vervoer (2)

• Vo 883/2004: 

• > 25% (substantieel deel) werken in het woonland Polen 

• Wetgeving van woonland van toepassing = Polen
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Casus 4

Bij A BV gevestigd te Heerlen is Sylvia in loondienst

Zij woont in Haarlem

Zij werkt uitsluitend in Congo

A BV houdt geen loonbelasting in

Handelt A BV juist? 
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30%-regeling

• Art 10e t/m 10ej UBLB blz 507 WB

• Voor wie van toepassing?

• Voorwaarden

• Ter dekking van …..

• Niet onbelast vergoeden/verstrekken

• Extra onbelast vergoeden/verstrekken

• Onder WKR gericht vrijgesteld

Paragraaf 48.4 LA en verder
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30%-regeling geldt voor …

• Naar NL uitgezonden werknemer

• Uitgezonden naar Afrika, Azië, Latijns-Amerika en enkele Oost-

Europese landen

• Uitgezonden t.b.v. wetenschap/onderwijs

• Uitgezonden ambtenaren/militairen
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Voorwaarden 30%-regeling

• Zie oa 48.4.1.1 LA

• Privaatrechtelijke dienstbetrekking

• Specifieke deskundigheid

- schaarste/deskundigheidsvereiste

• Beschikking Belastingdienst

• Functieroulatie

• Afstand grens (16 uit 24 mnd > 150 km van grens

• Salarisnormeringen
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Extraterritoriale kosten

• Extra kosten levensonderhoud

• Aanvragen omzetten officiële papieren (rijbewijs, 
verblijfsvergunning, visa ed.) 

• Kennismakingsreis

• Medische keuringen en vaccinatie ivm uitzending

• Dubbele huisvestingskosten

• Opslagkosten

• Aangifte IB

• Taalcursussen

• Gezinsbezoek 
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Hogere vergoeding dan 30%

• Aannemelijk maken

• Bovenmatig is belast

• Werkkostenregeling aanwijzen of loon 

• Schoolgelden vergoeding (basisonderwijs of voortgezet 
onderwijs aan internationale scholen, art. 10E lid 8 (incl
vervoerskosten),  

•
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Salary Split

• Voorkoming dubbele Belastingheffing

-IB over wereldinkomen A

-Vermindering ter voorkoming dubbele heffing      B          

B => Buitenlands inkomen/Onzuiver inkomen x A

Per saldo A minus B
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Salary Split (2)

• Voordelen:
-Tariefvoordeel
-Heffingsvoordelen verdragen en kortingen
-30% regeling

• Nadelen:
Administratieve verplichtingen
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Salary Split (3)

• Voorwaarden:
-Doorgaans 183 dgn regeling ;
-Loon betaald door of namens in buitenland gevestigde 
ihp;

-Loon tlv buitenlandse vaste inrichting
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Naslagwerken

• LA hfd 48

• Art 10e t/m 10ej UBLB 
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Hoofdstuk 13

Einde, vragen?
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Hoofdstuk 14

Inkomstenbelasting

44

Programma

• Belastingsubject

• Belastingobject

• Binnenland- en buitenlands belastingplichtige

• Boxenstelsel

• Inkomsten uit werk en woning

• Inkomsten uit aanmerkelijk belang 

• Inkomsten uit sparen en beleggen 

• Aftrekposten

• Heffingskortingen

• Schijventarief

• Voorlopige teruggaaf
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Introductie Inkomstenbelasting

• 4 grote belastingen

– Inkomstenbelasting

– Loonbelasting

– Vennootschapsbelasting

– Omzetbelasting (BTW)

• Link naar formele wetgeving

-AWB voor bijv. algemene regels bezwaar en beroep   

-AWR voor bijv. algemene definitie van woonplaats

-IB voor bijv. woonplaatsfictie
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Belastingsubject, - object

• Van wie (subject) wordt geheven?

– Belastingplichtige

– Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)

– Aanslagbelasting

– Partnerbegrip

– Woonplaatsbegrip

• Waarover (object) wordt geheven?

– Voorwerp van belasting

– Inkomensbronnen 
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Inkomstenbelasting

• Aanslagbelasting

• Persoonlijke belasting

• Op basis van aangifte wordt aanslag vastgesteld

• 1x per jaar

• Aangifte voor 1 mei

• Voorheffing in principe via Loonbelasting en dividendbelasting

48
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Indeling Wet IB

1. Algemene bepalingen

2. Raamwerk

3. Heffingsgrondslag bij werk en inkomen (box 1)

4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang (box 2)

5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen (box 3)

6. Persoonsgebonden aftrek

7. Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen

8. Heffingskorting

9. Wijze van heffing

10. Aanvullende regelingen

10.bis Overgangsrecht ten gevolge van Wet herziening fiscale 
behandeling eigen woning

10a. Overgangsrecht t.g.v. wijzigingswetten

10b. Horizonbepaling Overgangsrecht t.g.v. wijzigingswetten

11. Slotbepalingen
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Belastingplichtige

• Natuurlijke personen: 

– Binnenlands belastingplichtigen;

– Buitenlands belastingplichtigen.

(art. 1.1 en 2.1 Wet IB)
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Binnenlands belastingplichtigen

• Natuurlijke personen

• Wonen of gaan wonen in Nederland

• In Nederland geboren

• Wereldinkomen /woonplaatsbeginsel (art 4 AWR)

Einde:

• Nederland metterwoon verlaten

• Overlijden

(art. 1.1, art. 2.1 lid 1a Wet IB)
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Buitenlandse belastingplichtigen

• Natuurlijke personen die niet in Nederland wonen maar wel 
Nederlands inkomen genieten

• Bronstaatbeginsel (situsbeginsel)

Einde:

• Geen Nederlands inkomen meer

• Bij vestiging in Nederland (wordt dan binnenlands 
belastingplichtige)

• Overlijden

(art. 1.1 en 2.1. lid 1b Wet IB)
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Fiscale partner

• Echtgenoot (niet duurzaam gescheiden)

• Ongehuwd samenwonende meerderjarigen

• Echtgenoten, samenwoners of huisgenoten mogen voor 

bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf bepalen wie welk 

bedrag aangeeft

• Totale verdeling moet 100% zijn

(art. 1.2 Wet IB )
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Woonplaatsbegrip 

• Naar omstandigheden bepaald

– Woonplaats gezin

– Inschrijving BRP (basisregistratie personen) bij de 

gemeente

– Plaats sociale activiteiten (clubs, verenigingen)

– Plaats school van de kinderen

(art. 4 AWR)
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Woonplaatsfictie 

• Woonplaatsfictie in Wet IB

– Jaarfictie

– Diplomatenfictie

– Bemanningsfictie

• (art. 2.2 Wet IB)
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Belastingobject voor Wet IB

Van wat wordt geheven?

• Er moet sprake zijn van een inkomensbron:

– Deelname economisch verkeer

– Inkomsten zijn beoogd

– Inkomsten zijn redelijkerwijs te verwachten

• Er zijn 7 inkomensbronnen

• Verzamelinkomen:

– Box 1 (inkomen uit werk en woning, progressief tarief)

– Box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang, tarief 25%)

– Box 3 (inkomen uit sparen en beleggen, tarief over 

rendementsklasse hierover 30%)
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Heffingsgrondslag

• Verzamelinkomen (art. 2.18 Wet IB)

– Inkomen uit werk en woning (box 1);

– Inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2);

– Inkomen uit sparen en beleggen, verminderd met de daarin 
te conserveren inkomen (box 3).

(art. 2.3 e.v. Wet IB)
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7 Inkomensbronnen in wet IB 
• Box 1

1. Winst uit onderneming (art. 3.2 t/m 3.79 Wet IB)

2. Loon (art. 3.80 t/m 3.87 Wet IB)

3. Resultaat uit Overige Werkzaamheden (art. 3.90 t/m 3.99 Wet IB)

4. Periodieke uitkeringen en verstrekkingen (art. 3.100 t/m 3.109 Wet IB)

5. Inkomsten uit eigen woning (art. 3.110 t/m 3.123 Wet IB)

• Box 2

6. Inkomen uit aanmerkelijk belang (art. 4.1 t/m 4.53 Wet IB)

• Box 3

7. Inkomsten uit sparen en beleggen (art. 5.1 t/m 5.23 Wet IB)

• Volgens afpelmechanisme

• Zie ook rangorde van art. 2.14 Wet IB

• Deze opleiding wordt de nadruk gelegd op BOX 1
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1. Winst uit onderneming

• Gezamenlijk bedrag

• Belastingplichtige als ondernemer

• Ondernemersaftrek

• MKB-vrijstelling

• Ondernemer of niet

(art. 3.2 Wet IB)
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Drie soorten winstgenieters

1. “echte ondernemer”

2. Medegerechtigden/niet-ondernemer

3. Schuldeisers/niet-ondernemers met schuldvordering op 

ondernemer

(art. 3.3 en 3.4 Wet IB)
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Ondernemer

• Natuurlijk persoon

• Rechtstreeks verbonden door verbintenissen

• Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid

• urencriterium

• Omzet / Winst

• Aantal Opdrachtgevers

• Bekendheid naar buiten

• Continuïteit

• Investeringen en risico’s

• Aansprakelijkheid

(art. 3.4, 3.5 en 3.6 Wet IB)
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Winst

• Gezamenlijke voordelen

• Onder welke naam

• In welke vorm

• Positief

• Negatief

• Vrijgestelde winst (bosbouw, landbouw en overig)

• Kostenaftrek

(art. 3.8 Wet IB)

62

Winst uit onderneming

Wie is ondernemer art 3.4 IB, ook 3.3 en 3.5 IB

zelfstandige beroepsoefenaars (bron van inkomen,

winst beogen en deelnemen aan economisch verkeer)

Jaarwinst berekenen (art 3.8):

• Jaaropbrengsten verminderen met jaarlasten

• Bepaalde bedrijfsmiddelen activeren en vervolgens afschrijven

• Bijtelling voor auto van de zaak

• Objectieve vrijstellingen (bosbouw- of landbouwvrijst.)

• Ondernemersfaciliteiten (zie dia’s hierna)

• Beperking aftrek kosten (3.14 tm 3.17) 
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Fiscale reserves

• Voorziening als onderdeel van het fiscale eigen vermogen

• Ook wel bestemmingsreserve

• 3 soorten:

– Kosten egalisatiereserve  (zie enkele dia’s hierna)

– Herinvesteringsreserve 

– Oudedagsreserve

(art. 3.53 e.v. Wet IB)
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Ondernemersaftrek

• Zelfstandigenaftrek en startersaftrek

• Stakingsaftrek

• Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

• Aftrek speur- en ontwikkeling

• Meewerkaftrek

(art. 3.74 en 3.75 Wet IB)

65

Urencriterium

Term urencriterium (art 3.6)

-1225 uren 

-grotendeels (50%) of meer aan onderneming 

besteden (in vergelijking met loon en row)

-eis geldt niet voor startende ondernemer (in een of

meer van de 5 voorafgaande kalenderjrn geen

ondernemer

Van toepassing bij FOR, zelfstandigenaftrek en 

meewerkaftrek 66
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Huiswerk

Lezen: hfd 14

Leren: hfd 13

Maken examenopgaven 3 + 52

13.15, 13.16 en 14.5
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