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BIJLAGE 11  
Beleidsrichtingen bij belastingconstructies 

De lijst belastingconstructies die is opgemaakt door experts bij de Belastingdienst (zie bijlage 10) 
geeft de opmerkelijke mogelijkheden weer binnen het huidige fiscale stelsel. Sommige constructies 
zijn inherent aan het boxenstelsel, andere constructies zijn onder andere het gevolg van fiscale 
regelingen of bestaande aftrekposten. In onderstaande tabel zijn beleidsrichtingen gegeven als 
mogelijke oplossing bij de lijst met belastingconstructies. Deze lijst is niet onuitputtend, maar 
biedt op basis van de casussen van de experts van de belastingdienst denkrichtingen met 
mogelijkheden om de constructies te beperken. Enkele van deze beleidsrichtingen zijn door 
beleidsmakers uitgewerkt in fiches die zijn bijgevoegd bij dit IBO (kolom 2 in onderstaande tabel)  

  
Beleidsrichtingen Fiche 

nummer 
1. Giftenaftrek via eigen ANBI  

• Aanpassing giftenaftrek--------------------------------------------------------------------------- 
• Afschaffing giftenaftrek--------------------------------------------------------------------------- 
• Giftenaftrek in combinatie met gelieerdheid ANBI afschaffen  

27 
17  

2. Fiscale vrijstellingen via NSW-landgoederen  

• Vroegtijdig evalueren van de nieuwe voorwaarden: werkt de nieuwe wetgeving? 
Verzamelen van data is van belang 

 

3. Belastingvoordeel via de 30%-regeling  

• Afschaffen vrijstellingen box 2 en box 3 binnen de 30%-regeling (eventueel met een 
heffingsvrij deel) 

 
 

4. Box 1 versus box 3: vastgoed als inkomen uit arbeid of uit vermogen  

• Vanaf twee of drie onroerende zaken, vastgoed aanmerken als inkomen uit arbeid en dus 
verplicht box 1 belasting betalen 

 
 

5. Lenen en investeren via eigen BV  

• Afschaffen lenen van de eigen bv---------------------------------------------------------------- 
• Lenen van de eigen BV maximeren (wetsvoorstel) 
• Afschaffen uitzondering eigenwoningschulden lenen van eigen bv---------------------------- 
 

32 
 

21 

6. Boxhoppen tussen box 2 en box 3  

• Belastingtarieven box 2 en box 3 gelijker maken door inperken lage vpb tarief (hoger % 
en lagere grondslag) en afschaffen lenen van eigen bv---------------------------------------- 

• Forfaitaire heffing over waarde van beleggingen in BV box 2 (moeilijk uitvoerbaar)--------- 

6 
 

31 
7. Meer recht op toeslagen en aftrekkosten door vermogen in box 2  

• Vermogensinkomensbijtelling en vermogenstoetsen uitbreiden met vermogensgrondslag 
binnen box 2-------------------------------------------------------------------------------------- 

• Overwaarde eigen woning meetellen in de vermogensinkomensbijtelling (VIB) in de Wlz en 
Wmo beschermd wonen-------------------------------------------------------------------------- 

 
47 
 

48 
8. Toekomstig voordeel aan kinderen laten toekomen  

• Verarmingscriterium uitbreiden (zie bijlage 10 voor uitleg hierover)   

9. Oneigenlijk gebruik maken van de BOR  

• Afschaffen van vrijstelling waarde going concern in de BOR----------------------------------- 
• Aftoppen vrijstelling waarde going concern in de BOR------------------------------------------ 

11 
19 

10. Voordelige vermogenstransacties binnen de familie  

• Niet langer renteaftrek verlenen over leningen van gelieerde lening verstrekkers 
• Wetsvoorstel uit 2018 invoeren: schijnhuwelijken niet accepteren, uitgaan van 50/50 

verdeling 
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