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Betreffende wetsvoorstel:
34305
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen
2016)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 18 november 2015 met algemene stemmen aangenomen door de
Tweede Kamer.

Verworpen amendementen
Artikel II, aanhef en invoeging van een onderdeel B
10 (Van Vliet) dat voorkomt dat de bij de toepassing van de werkkostenregeling geldende
vrije ruimte van 1,2% wordt gebruikt voor het verkrijgen van een vrijstelling van uit de
dienstbetrekking genoten voordelen in geld die geen vergoedingen zijn die strekken tot
bestrijding van kosten in het kader van de dienstbetrekking
De in het amendement opgenomen wijziging van artikel 31a van de Wet op de
loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) voorkomt dat de bij de toepassing van de
werkkostenregeling geldende vrije ruimte van 1,2% wordt gebruikt voor het verkrijgen van
een vrijstelling van uit de dienstbetrekking genoten voordelen in geld die geen
vergoedingen zijn die strekken tot bestrijding van kosten in het kader van de
dienstbetrekking. Bij ministeriële regeling wordt bepaald welke vergoedingen strekken tot
bestrijding van dergelijke kosten. Daarbij zal zonder meer worden bepaald dat onder een
gerichte vrijstelling vallende vergoedingen in ieder geval geacht worden vergoedingen van
kosten te zijn die de werknemer maakt in het kader van de dienstbetrekking.

Door deze wijziging kunnen onder andere gratificaties en bonussen die bestaan uit geld
niet in de vrije ruimte worden gebracht. Indien een werkgever een vergoeding aanwijst als
eindheffingsbestanddeel die niet ziet op de hiervoor bedoelde kosten in het kader van de
dienstbetrekking, is deze werkgever een heffing van 80% over deze vergoeding
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verschuldigd. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het aanwijzen van een
loonbestanddeel als eindheffingsbestanddeel alleen mogelijk is als dit gebruikelijk is.
Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de
Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP.

Artikel III, onderdeel G
11 (Van Vliet) dat regelt dat de grens voor het verplicht opstellen van een landenrapport
door - een groepsentiteit van - een multinationale groep wordt verlaagd van € 750 miljoen
naar € 500 miljoen aan geconsolideerde groepsopbrengsten
Dit amendement zorgt ervoor dat de grens voor het verplicht opstellen van een
landenrapport door – een groepsentiteit van – een multinationale groep wordt verlaagd
van € 750 miljoen naar € 500 miljoen aan geconsolideerde groepsopbrengsten. Als gevolg
van het amendement zal het aantal bedrijven dat onder de reikwijdte van het wetsvoorstel
valt met naar schatting 400 toenemen.
Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de
Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de
SP.

Vervallen van artikel XIX, onderdelen B en C
12 (Omtzigt) waarmee de voorgestelde schorsende werking van hoger beroep wordt
teruggedraaid
Met dit amendement wordt de voorgestelde schorsende werking van hoger beroep
teruggedraaid. Indiener is van mening dat het onwenselijk is dat voor de
Belastingdienst/Toeslagen automatisch schorsende werking geldt van de uitspraak van de
rechtbank of het gerechtshof, terwijl de Belastingdienst/Toeslagen de rechtbank of het
gerechtshof hiertoe kan verzoeken.
Verworpen. Voor: de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie,
Klein, Houwers, 50PLUS en GroenLinks.

