Particuliere belegger gediscrimineerd
Een buitenlandse particuliere belegger betaalt in Nederland in sommige situaties meer
belasting op inkomen uit dividend dan een Nederlands ingezetene die in een vergelijkbare
situatie verkeert. De totale belasting op inkomen uit dividend is voor een buitenlandse
belegger in sommige situaties hoger dan het bedrag dat een inwoner van Nederland moet
betalen in Box III.
De vraag is: in hoeverre discrimineert de Nederlandse heffing niet-inwoners en is de
Nederlandse heffing EU-toelaatbaar?
Recent bracht Advocaat-Generaal Wattel een advies uit aan de hoogste rechter, de Hoge
Raad, waarin hij stelt dat in het kader van het vrije kapitaalsverkeer in Europa buitenlandse
beleggers inderdaad niet meer moeten betalen aan belasting op dividend (dividendbelasting)
dan Nederlandse beleggers aan inkomstenbelasting in Box III betalen.
Verschillende rekenmethodes
Een in Nederland woonachtige particuliere belegger betaalt inkomstenbelasting op basis van
het inkomen uit sparen en beleggen in Box III. Het regime van Box III houdt in dat er 30%
belasting wordt geheven over een fictief rendement van 4%. De reeds ingehouden
dividendbelasting, groot 15%, wordt als voorheffing ingehouden en verrekend met de
belasting als gevolg van het belastbare inkomen uit sparen en beleggen.
Een buitenlandse particuliere belegger betaalt in Nederland in ieder geval 15%
dividendbelasting zonder mogelijkheid tot verrekening.
Voorbeeld
Een Nederlandse en Belgische belegger bezitten beiden een belegging van € 50.000 waarop
een dividend uitgekeerd wordt van 10%.
De Nederlandse belegger betaalt in Box III 30% inkomstenbelasting over een fictief
rendement van 4%. Per saldo is dit € 600. Op dit bedrag mag de reeds ingehouden 15%
dividendbelasting, groot € 750, worden verrekend, zodat de Nederlandse belegger in totaal
over een belegging van € 50.000 per saldo een bedrag verschuldigd is van € 600 (€ 750
dividendbelasting -/- een teruggave aan inkomstenbelasting van € 150).
De Belgische belegger betaalt 15% dividendbelasting over de dividenduitkering, ter grootte
van € 5.000. Dit komt neer op een bedrag van € 750.

De Belgische belegger betaalt derhalve € 150 meer dan de Nederlandse belegger in dezelfde
situatie.
Scenario’s voor de toekomst
Uit het bovenstaande blijkt wel dat de Nederlandse dividendbelasting onder druk staat. Een
aanpassing of zelfs het afschaffen van de Nederlandse dividendbelasting wordt niet
uitgesloten. Buitenlandse beleggers zullen bezwaar aantekenen om het verschil tussen het
Nederlandse heffingsregime en het Belgische heffingsregime geheel dan wel gedeeltelijk
terug te vorderen.
Het aanpassen of eventueel afschaffen van de Nederlandse dividendbelasting zal vele
mogelijkheden bieden voor buitenlandse beleggers om te beleggen in Nederlandse
ondernemingen en fondsen. Zo kunnen er speciale beleggingsproducten voor buitenlandse
beleggers gecreëerd worden met een afwijkend uitkeringsregime, beleggen met geleend geld,
etc.
De WKG Groep zal bovenstaand proces op de voet blijven volgen en waar nodig acties
ondernemen.
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