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Vanaf 1 januari 2015 gaat een nieuwe regeling gelden voor buitenlandse belastingplichtigen
die hun inkomen geheel of nagenoeg geheel (90% of meer) in Nederland verdienen en die op
grond van Europese jurisprudentie een gelijke behandeling met binnenlandse
belastingplichtigen behoren te krijgen. De keuzeregeling van artikel 2.5 Wet IB 2001 is al
tweemaal aangepast aan het EU-recht (besluiten nrs. DGB2012/2190M en DGB2013/201M)
maar wordt nu dus op grond van het Belastingplan 2014 (33 752) helemaal vervangen.
Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen hebben recht op dezelfde aftrekposten en
heffingskortingen als binnenlandse belastingplichtigen voor zover zij die niet kunnen
effectueren in hun woonland.
De nieuwe regeling heeft een beperktere werkingssfeer en is niet meer optioneel. Bij
kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen worden alleen de inkomsten uit Nederland
belast zodat het huidige progressievoorbehoud kan vervallen alsmede de voorkomingsregels
in het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, de terugploegregeling en de
inhaalregeling. Verder geldt de nieuwe regeling voor een beperktere groep van landen
namelijk EU-lidstaten, de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en de BESeilanden. Bij algemene maatregel van bestuur (zou in de loop van 2014 moeten worden
gepubliceerd) kunnen andere buitenlandse belastingplichtigen worden aangewezen als
kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Dit kunnen belastingplichtigen zijn die een
dermate klein wereldinkomen hebben dat zij in hun woonstaat niet kunnen worden belast
(Commissie vs. Estland, nr. C-39/10). Ingezetenen van Suriname, Curaçao, Aruba en St.
Maarten kunnen een beroep doen op de voordelen van inwonerbehandeling op grond van
discriminatiebepalingen in het belastingverdrag met die landen of in de Belastingregeling
voor het Koninkrijk (BRK).
Het inkomen van de buitenlandse belastingplichtige moet voor 90% of meer in Nederland aan
de heffing van inkomstenbelasting of loonbelasting zijn onderworpen. Of aan de 90%-eis
wordt voldaan, wordt naar Nederlandse heffingsmaatstaven beoordeeld. Hiertoe zal een
buitenlandse belastingplichtige met een inkomensverklaring van de belastingautoriteit in zijn
woonland inzage moeten geven in zijn niet-Nederlandse inkomen.

Doorwerking naar andere bepalingen
Er zal sprake zijn van partnerschap als wordt voldaan aan de voorwaarden van de nieuwe
regeling of als 90% of meer van het gezamenlijke inkomen van hem en de belastingplichtige
met wie hij als partner aangemerkt wil worden in Nederland aan de heffing van
inkomstenbelasting of loonbelasting is onderworpen. Emigrerende en immigrerende
binnenlandse belastingplichtigen die gedurende een deel van het kalenderjaar een partner
hebben, kunnen niet meer kiezen voor partnerschap gedurende het gehele kalenderjaar.
De middelingsregeling wordt met ingang van 1 januari 2015 ingeperkt tot kwalificerende
buitenlandse belastingplichtigen die per definitie in de EU, EER of Zwitserland of op de BESeilanden wonen.

