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Update fiscaliteit



Update items

1. 30%-regeling

2. ZZP-ers



30%-regeling

- De 30%-regeling is een fiscale faciliteit voor werknemers die vanuit het 
buitenland naar Nederland komen en een specifieke deskundigheid bezitten die 
op de Nederlandse arbeidsmarkt niet, of schaars, aanwezig is.

- Op basis van deze faciliteit kan grofweg 30% van het loon onbelast worden 
vergoed door de werkgever.

- Vergoeding is forfaitair vastgesteld en ter dekking van zogenaamde 
extraterritoriale kosten.

- Op 20 april 2018 heeft het kabinet aangekondigd dat in het Belastingplan 2019 
zal worden opgenomen dat de periode van toekenning van de 30%-regeling met 
ingang van 1 januari 2019 wordt beperkt van 8 tot 5 jaar. 

- Tevens voor reeds afgegeven 30%-regelingen!



30%-regeling

- De netto vergoeding van 30% van het loon is ter dekking van extraterritoriale 
kosten.

- Onder de 30%-regeling kan de keuze gemaakt worden voor de partiële 
buitenlandse belastingplicht. Dit betekent dat de werknemer voor de 
belastingheffing in Box 2 en Box 3 wordt aangemerkt als buitenlands 
belastingplichtige.

Gevolgen:

- heffing van Box 2 bij aanmerkelijk belang in NL vennootschap en slechts voor 
inkomsten uit in Nederland gelegen onroerende zaken in de heffing van Box 3 
wordt betrokken.

- Geen Box 3 heffing over Nederland of buitenlands vermogen



Verkorten looptijd van 8 naar 5 jaar



Verkorten looptijd van 8 naar 5 jaar

- Hypotheken gebaseerd op 30%-regeling (aflossing, looptijd 8 jaar etc).
- Veel expat gezinnen één verdieners.
- International school kinderen
- Etc. 

Netto impact EUR 100.000 per jaar

EUR 100.000 EUR 100.000
30% (30.000)
Tax (27.884) EUR (43.453)
Net    72.116 EUR 56.547 Verschil EUR 15.569



Afspraken werkgever

- Voorwaarde toepassing: De netto vergoeding dient arbeidsrechtelijk 
overeengekomen te zijn (middels addendum)

Dit kan bijvoorbeeld door de volgende tekst in de arbeidsovereenkomst op te nemen:

a. Indien en voor zover de werknemer op grond van artikel 10ea van het UBLB een gericht 
vrijgestelde vergoeding voor extraterritoriale kosten kan ontvangen, wordt het met de 
werknemer overeengekomen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking op zodanige wijze 
arbeidsrechtelijk verminderd dat 100/70 van het aldus nader overeengekomen loon uit 
tegenwoordige dienstbetrekking gelijk is aan het oorspronkelijk overeengekomen loon uit 
tegenwoordige dienstbetrekking.

B. Indien en voor zover onderdeel a toepassing vindt, ontvangt de werknemer van de 
werkgever een gericht vrijgestelde vergoeding voor extraterritoriale kosten, gelijk aan 30/70 
van het aldus nader overeengekomen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002489&artikel=10ea&g=2013-09-14&z=2018-05-15


Afspraken werkgever

Kostenverhogend voor werkgever bij:

- Tax equalization;
- Netto loon afspraken
- Premie werknemersverzekeringen
- Pensioenopbouw

Het is altijd nog mogelijk de werkelijke ET-kosten vrij te vergoeden:
- extra kosten voor levensonderhoud
- kosten voor officiële documenten
- dubbele huisvestingskosten
- de (eerste) huisvestingskosten 18%
- opslagkosten voor het deel van de
- reiskosten naar het land herkomst
- Etc.



Huidige stand wetgeving ZZP-ers

Wet DBA is van toepassing:
- Werken via modelovereenkomst
- Handhaving wordt uitgesteld

1. Tot 1 juli 2018 enkel handhaving bij opzet, zwendel, kwaadwillendheid de DB 
omzeilen;

2. Vanaf 1 juli 2018 handhaving bij alle gevallen van kwaadwillendheid:

- Een (fictieve)dienstbetrekking;
- Evidente schijnzelfstandigheid
- Opzettelijke schijnzelfstandigheid



Voorstel toekomst ZZP-wetgeving

Drie indicatoren om de aard van de arbeidsrelatie tussen een zzp’er en zijn 
opdrachtgever vast te stellen:

1. de duur van de opdracht;
2. het overeengekomen uurtarief, en;
3. de aard van de opdracht (reguliere of niet-reguliere bedrijfsactiviteiten).

drie uitkomsten:
1. de zzp’er heeft een arbeidsovereenkomst;
2. de zzp’er kan ervoor kiezen om buiten de sfeer van de loonheffingen en sociale 

verzekeringen te blijven (“opt out”);
3. de opdrachtgever kan een opdrachtgeversverklaring verkrijgen door via een 

webmodule een aantal vragen te beantwoorden.



Voorstel toekomst ZZP-wetgeving

Ad 1. Een zzp’er heeft altijd een arbeidsovereenkomst als:
- het overeengekomen uurtarief lager is dan 15 tot 18 euro per uur, én;
- de opdracht reguliere bedrijfsactiviteiten betreft, óf;
- de opdracht niet-reguliere bedrijfsactiviteiten betreft én ten minste drie maanden  

duurt.

Ad 2. Een zzp’er kan kiezen voor een opt out als:
- het overeengekomen uurtarief 75 euro of meer bedraagt, én;
- de opdracht niet-reguliere bedrijfsactiviteiten betreft, óf;
- de opdracht reguliere bedrijfsactiviteiten betreft, maar wel korter dan 12 maanden 

duurt.

Voor alle overige gevallen kan het traject van de opdrachtgeversverklaring en de 
webmodule worden gevolgd.



ABOUT 
TAXAND.NL
Taxand Netherlands is a full service tax firm in Amsterdam 

focused on multinationals and private equity with specialists in 

international tax, VAT, wage tax, real estate, compliance, transfer 

pricing and private clients. 

We have specific expertise with regard to tax disputes and M&A 

transactions. Taxand provides high quality, integrated tax advice 

worldwide. We're independent—ensuring that you adhere both to 

best practice and tax law, and that we remain free from time-

consuming audit-based conflict checks. This enables us to 

deliver practical advice, responsively. 

Email: info@taxand.nl

Phone number: +31 20 435 64 00

Address: Jachthavenweg 124, 1081 KJ, Amsterdam

Dutch trade register: 58879765

Our terms and conditions can be consulted via 

http://www.taxand.nl/en/terms-and-conditions/ 

www.taxand.nl


