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Aanleidtng
Net zomerreces is benut om de nota n a v het verslag van de Fiscale

verzamelwet 2023 op te stellen

Beslispunten

Beslispunt 1 akkoord met nota n a v verslag

Bijgaand ontvangt u de nota n a v het verslag van de Fiscale verzamelwet 2023

Bent u akkoord met de beantwoording
Indien u akkoord bent verzoeken we u de aanbiedingsbrief bijiage 1 te

ondertekenen

• De vragen zijn redelijk uiteenlopend over de meeste maatregelen in de

Fiscale verzamelwet 2023 zijn wel enkele vragen gesteld De meeste aandacht

is er voor de onderstaande maatregelen In algemene zin is er relatief veel

aandacht voor de uitvoering
■ Enkele technische verbeteringen in de Wet DB 1965 met name de

beleidsmatige gevolgen
■ Voor bezwaar vatbare beschikkingen waarvan bedrag op aanslagbiljet

is opgenomen voor bezwaar en beroep onderdeel laten uitmaken van

belastingaanslag vooral gevolgen rechtsbescherming
■ Afschaffen betalingskorting voorlopige aanslag Vpb budgettaire

gevolgen
■ Rentestop naheffingsaanslag en maatwerk belastingrente

uitvoerbaarheid

■ Tegemoetkoming schrijnende situaties

• De vragen van de NOB en RB zijn zoals eerder aan u voorgelegd alleen

beantwoord voor zover Kamerleden deze hebben overgenomen

Beslispunt 2 akkoord met nota van wijziging voor omissie bepaling

afdrachtvermindering fiscale beteggingsinstetiingen

Wij adviseren u akkoord te gaan met het herstellen van de omissie in bepaling

afdrachtvermindering fiscale beleggingsinstellingen via een nota van wijziging
Indien u akkoord bent verzoeken wij u de nota van wijziging bijiage 4 te

ondertekenen
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In de Fiscale verzamelwet 2023 wordt voorgesteld om vergoedingen voor

kapitaalverstrekkingen als bedoeld in artikel 10 eerste lid onderdeel c Wet

op de vennootschapsbelasting 1969 Wet Vpb 1969 onder de reikwijdte van

de Wet op de dividendbelasting 1965 Wet DB 1965 te brengen Deze

aanpassingen strekken ertoe om vergoedingen voor kapitaalverstrekkingen
door oprichters aandeelhouders leden deelnemers of deelgerechtigden als

zodanig aan dividendbelasting te onderwerpen
Deze aanpassing is ook voorgesteld voor artikel 11a Wet DB 1965

In artikel 11a Wet DB 1965 is de afdrachtvernnindering voor fiscale

beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 28 Wet Vpb 1969 geregeld Een

dergelijke fiscale beleggingsinstelling mag een vermindering op de af te

dragen dividendbelasting toepassen wegens ten laste van hem ingehouden

dividendbelasting en buitenlandse bronheffing op de opbrengsten van

aandelen winstbewijzen en geldleningen
Artikel IV onderdeel F van de Fiscale verzamelwet 2023 stelt voor om en

geldleningen te vervangen door kapitaalverstrekkingen als bedoeld in

artikel 10 eerste lid onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting
1969 en geldleningen als bedoeld in artikel 10 eerste lid onderdeel d van

die wet

Door deze zinsnede behalve zoals is beoogd uit te breiden met de

opbrengsten van kapitaalverstrekkingen ook uit te breiden met verwijzingen
naar bepaalde in de Wet Vpb 1969 omschreven geldleningen en

kapitaalverstrekkingen wordt de afdrachtvermindering onbedoeld beperkt
De NOB en DUFAS hebben ons gewezen op deze onbedoelde beperking
Om deze omissie te herstellen wordt een nota van wijziging opgesteld waarbij
de verwijzingen naar deze kwaiificaties in de Wet Vpb 1969 worden

geschrapt

Communicatie

De nota naar aanleiding van het verslag voor de Fiscale verzamelwet 2023 geeft

geen aanleiding voor specifieke communicatie

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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