Controversiële fiscale wetsvoorstellen: uitstel of
afstel?
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Door de recente kabinetscrisis – de val van het 4de kabinet Balkende – is de parlementaire
behandeling van een groot aantal wetsvoorstellen opgeschort. De Tweede Kamer heeft
een lange lijst met wetsvoorstellen en onderwerpen opgesteld en die controversieel
verklaard: deze voorstellen kunnen pas weer in behandeling worden genomen nadat er
een nieuw kabinet is aangetreden. Dat betekent langdurig uitstel, en mogelijk – bij een
andere samenstelling van het kabinet vanwege de verkiezingsuitslag – zelfs afstel. Ook
voor diverse fiscale wetsvoorstellen.
De Tweede Kamer heeft diverse fiscale wetsvoorstellen en onderwerpen controversieel verklaard.
Het betreft:
• Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 inzake het tarief voor levende dieren.
• De uniformering van het loonbegrip. Zie ook BelastingBelangen 2009, nr. 6: Naar één
uniform loonbegrip per 2011.
Minister De Jager van Financiën heeft nog geprobeerd om de Tweede Kamer over te halen
om dit principiële wetsvoorstel – vanwege de te realiseren administratieve lastenverlichting
voor het bedrijfsleven – niet controversieel te verklaren, maar dat is niet gelukt.
• De wet kilometerheffing; zie ook BelastingBelangen 2009, nr. 6: Kilometerheffing: het
wetsvoorstel is ingediend.
• Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op
de loonbelasting 1964 in verband met verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar.
• Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 inzake de indexering van het
eigenwoningforfait, de zogenaamde villabelasting. Zie ook BelastingBelangen 2010, nr. 1:
Eigenwoningforfait van dure woningen verder omhoog.
• De brief van de staatssecretaris van Financiën inzake de verdeling van de druk van de
vennootschapsbelasting én de renteproblematiek. Zie ook BelastingBelangen 2010, nr. 1:
Minder renteaftrek en verrekening van buitenlandse verliezen in 2010.
De Eerste Kamer heeft op 9 maart 2010 al besloten dat geen enkel wetsvoorstel of onderwerp
controversieel is. Dat betekent dat de behandeling van de wetsvoorstellen Wet vereenvoudiging en
flexibilisering BV-recht én de Invoeringswet personenvennootschappen gewoon wordt voortgezet.
Commentaar
De controversieel verklaarde wetsvoorstellen en onderwerpen gaan voor langere tijd ‘de ijskast in’.
Dat geeft ondernemers en adviseurs meer tijd om zich voor te bereiden op de aangekondigde
wetswijzigingen, met name op de omstreden voorstellen tot beperking van de renteaftrek in de
vennootschapsbelasting. Het gezegde wil dat van uitstel afstel komt. Dat lijkt te gaan kloppen voor
de veelbesproken kilometerheffing; dat wetsvoorstel maakt een meer dan goede kans om afgevoerd
te worden. De kans is groot dat dit ook met andere wetsvoorstellen gaat gebeuren, zeker als er na
de verkiezingen een kabinet van een andere signatuur komt.
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