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Deze folder geeft u informatie over
de Opbrengstbelasting
Wat wordt bedoeld met een opbrengst?
Opbrengsten zijn uitkeringen die worden gedaan
door zogeheten lichamen. Het meest bekende
voorbeeld van een opbrengst is de winstuitkering.
Andere voorbeelden zijn wat door een Stichting of
Doelvermogen wordt uitgekeerd. De verschillende
mogelijkheden van een opbrengst staan op onze
website opgesomd.

Wat zijn lichamen?
NV’s en BV’s zijn de meest voorkomende lichamen
voor de Opbrengstbelasting, maar met de term
lichamen worden ook andere vormen bedoeld
zoals, stichtingen, coöperaties of onderlinge
waarborgmaatschappijen. Op onze website staat
een totaal overzicht.
Voor de Opbrengstbelasting is het een voorwaarde
dat het lichaam op een van de BES-eilanden is
gevestigd.

Op wie is de Opbrengstbelasting van
toepassing?
Belastingplichtig zijn degenen die een opbrengst
ontvangen. Zij hoeven daarvan echter zelf geen

aangifte te doen voor de Opbrengstbelasting.
Inhoudingsplichtig zijn namelijk de lichamen die de
opbrengsten ter beschikking stellen (vergelijkbaar
met de Loonbelasting). Degene die de opbrengst
ontvangt moet dat wel melden bij de aangifte
Inkomstenbelasting.

Waarom is een vestigingsplaatsbeschikking belangrijk?
Stichtingen en doelvermogens die op de BESeilanden zijn gevestigd, vallen automatisch onder
de Opbrengstbelasting, evenals lichamen die zijn
toegelaten tot een zogeheten Handels- en
dienstenentrepot. Voor andere lichamen geldt dit
niet: deze lichamen worden zelfs beschouwd als
gevestigd in het Europese deel van Nederland en
vallen daarmee onder de werking van de
Nederlandse vennootschapsbelasting. Toch is het
niet de bedoeling dat alle feitelijk op de BESeilanden gevestigde lichamen in Nederland belast
gaan worden.
Lichamen kunnen bij de inspecteur een vestigingsplaatsbeschikking aanvragen waarin deze verklaart
dat het lichaam op de BES-eilanden is gevestigd.
Lichamen die beschikken over een dergelijke
vestigingsplaatsbeschikking vallen onder de
werking van de opbrengstbelasting. De voorwaarden staan op de website vermeld.
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Let op!
Als er geen beschikking wordt aangevraagd, dan gaat
de Belastingdienst ervan uit dat het lichaam onder de
Nederlandse Vennootschapsbelasting valt (een tarief van
20-25,5% over de winst) en mogelijk onder de dividendbelasting. Het is dus van groot belang –indien van
toepassing- dat een vestigingsplaatsbeschikking wordt
aangevraagd.

Wat is het tarief van de
Opbrengstbelasting?
Het tarief van de opbrengstbelasting bedraagt 5% .
De belasting wordt door de inhoudingsplichtige
ingehouden op het uit te keren bedrag. Er is dan
sprake van een netto-uitkering, namelijk een
uitkering verminderd met de verschuldigde
belasting.
Het kan zijn dat het inhoudingsplichtige lichaam de
verschuldigde belasting voor haar rekening neemt.
De opbrengst, bijvoorbeeld het dividend, wordt
dan bruto uitgekeerd. In dat geval moet de
inhoudingsplichtige meer belasting afdragen
omdat het betalen van de 5% belasting voor de
belastingplichtige ook als een opbrengst is aan te
merken. Er moet dan worden ‘gebruteerd’.
In dat geval moet de inhoudingsplichtige de
opbrengst vermenigvuldigen met 100/95.

Twee rekenvoorbeelden:
Een NV stelt een dividend ter beschikking aan de
aandeelhouder van USD 50.000,1. Netto
De belasting bedraagt 5% van USD 50.000,- is
USD 2.500,De aandeelhouder ontvangt USD 47.500,-

2. Bruto
De belasting bedraagt 5% van 100/95 X
USD 50.000,- is USD 2.631,De aandeelhouder ontvangt USD 50.000,Het inhoudingsplichtige lichaam moet de ingehouden Opbrengstbelasting op aangifte binnen 15
dagen na het einde van het kwartaal afdragen aan
B/CN. Op onze website vindt u het aangiftebiljet
Opbrengstbelasting met toelichting.

Zijn er bijzondere bepalingen?
Er zijn in ieder geval twee bijzondere bepalingen
voor de Opbrengstbelasting. Deze hebben te
maken met het uitreiken van een nota en het
indienen van jaarstukken.
Uitreiken nota
Het lichaam dat de opbrengst uitkeert moet aan
de ontvanger daarvan een nota overhandigen,
met daarop onder meer naam- en adresgegevens
van zowel het lichaam dat de opbrengst verstrekt
als de ontvanger ervan. Meer informatie over wat
er precies op de nota moet worden vermeld en
hoe ermee moet worden omgegaan staat op
onze website.
Indienen van jaarstukken
Het lichaam is verplicht om jaarlijks, binnen 9
maanden na afloop van het boekjaar jaarstukken in
te dienen bij de Belastingdienst. Indien het lichaam
beschikt over een vestigingsplaatsbeschikking zoals
hiervoor omschreven, ontvangt het lichaam tijdig
voor het verstrijken van de 9-maandstermijn een
uitnodiging om de jaarstukken in te dienen.

Er is meer informatie beschikbaar over dit onderwerp.
Raadpleeg daarvoor onze website www.belastingdienst-cn.nl of kom langs bij een van onze kantoren.

www.belastingdienst-cn.nl

