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(Neder)belgen die in Nederland
aangifte doen: Maak bezwaar!
Er zijn belangrijke ontwikkelingen ten
aanzien van de (Nederlandse) hypotheekrenteaftrek van de eigen woning.
Voor Nederbelgen kan het nu, onder
voorwaarden, aan te bevelen zijn
bezwaar aan te tekenen tegen de aangifte c.q. aanslag inkomstenbelasting
en de inhaalbeschikking.
Het advies om bezwaar aan te tekenen
tegen de aangifte c.q. aanslag inkomstenbelasting en de inhaalbeschikking
vindt zijn oorsprong in een recente uitspraak van de Rechtbank Breda,
waarin de Nederlandse keuzeregeling
(wel of niet binnenlands belastingplichtig in Nederland) wederom aan de
kaak werd gesteld.
Optie binnenlandse belastingplicht
Inwoners van België (buitenlands
belastingplichtigen) die hun inkomen
(nagenoeg) geheel in Nederland verdienen, hebben in principe geen recht
op hypotheekrenteaftrek. Inwoners
van Nederland hebben het recht op de
hypotheekrenteaftrek
wel.
Het
Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit onderscheid discriminerend is en in strijd met het recht van
vestiging.
De Nederlandse wetgever dacht deze
discriminatie ongedaan te maken door
de mogelijkheid te creëren dat iedereen die uit Nederland inkomen geniet
te laten opteren voor de binnenlandse
belastingplicht. Buitenlands belastingplichtigen die inkomen in Nederland
verdienen, kunnen ervoor kiezen
behandeld te worden als binnenlands
belastingplichtigen, waardoor ook
voor hen het recht ontstaat op hypotheekrenteaftrek.

besluit om niet meer behandeld te
worden als binnenlandse belastingplichtige. Alsdan zal Nederland het in
het verleden behaalde belastingvoordeel weer terugvorderen. De inhaalregeling speelt met name indien men
Nederlands inkomen geniet waarover
Nederland géén belasting mag heffen
(bijvoorbeeld Nederlands pensioen).
De inhaalregeling zorgt ervoor dat
deze inkomsten wel effectief in
Nederland worden belast. Hierdoor
ontstaat een heffing in twee landen.
Uitspraak Rechtbank Breda
18-4-2011
Mede door deze aan het keuzerecht
verbonden nadelen, heeft het
Europese Hof van Justitie in 2010
bepaald dat de mogelijkheid tot het
kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige de bestaande
discriminatie niet wegneemt. In navolging hiervan heeft de Rechtbank
Breda beslist dat de keuzeregeling
geen adequaat en proportioneel middel is om een gegeven discriminatie te
neutraliseren. Daarnaast oordeelde de
Rechtbank Breda dat het niet noodzakelijk is om te kiezen voor binnenlandse belastingplicht wanneer men zijn
(nagenoeg) gehele inkomen in
Nederland verdient en daarbij de
aftrekpost eigen woning op dat
inkomen in aftrek wil brengen. Zonder

de nadelen van voornoemde optieregeling kan men dus toch de buitenlandse hypotheekrente aftrekken van
het inkomen in Nederland.
Bezwaar
Ter behoud van uw rechten adviseren
wij u bezwaar aan te tekenen onder
verwijzing naar de uitspraak van de
Rechtbank Breda. Het gaat om de volgende twee situaties.
Degenen die gekozen hebben voor de
binnenlandse belastingplicht dienen
bezwaar aan te tekenen tegen de aanslagen inkomstenbelasting en de
inhaalbeschikkingen. Er is immers in
de meeste situaties geen optie meer
nodig om alsnog de voordelen van
onder meer de hypotheekrenteaftrek
te genieten.
Maar ook degenen die in het verleden
afgeschrikt werden door de nadelen
van het keuzerecht kunnen bezwaar
aantekenen om zodoende alsnog (en
thans zonder nadelen) de betaalde
hypothecaire rente in mindering te
kunnen brengen op het Nederlandse
inkomen, mits men meer dan 90% van
het inkomen in Nederland verdient.
Werner Goorden, Accountant
Peter Soffers, Fiscaal Jurist

Nadelen optie binnenlandse
belastingplicht
Naast de voordelen, kent de keuze
voor binnenlandse belastingplicht ook
nadelen, zoals bijvoorbeeld de terugploegregeling en de inhaalregeling.
De terugploegregeling speelt wanneer
een belastingplichtige op enig moment
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