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Per 1 januari 2018 moeten in Nederland gevestigde entiteiten die dividend ter 
beschikking stellen aan hun buitenlandse aandeelhouder, waarop de 
inhoudingsvrijstelling van toepassing is, een notificatie indienen bij de 
belastingdienst. Deze notificatieverplichting is nieuw en bestond niet vóór 2018. Het 
niet indienen van de notificatie binnen een maand na het ter beschikking stellen van 
het dividend kan leiden tot boetes! 
 

 

 

Achtergrond en geschiedenis 
 

Op 21 december 2017 jl. heeft de Tweede Kamer een aantal 

wijzigingen in de Wet op de dividendbelasting aangenomen. 

Een houdstercoöperatie wordt op gelijke wijze behandeld als 

een  Besloten Vennootschap (B.V.) en een Naamloze 

Vennootschap (N.V.).Verder is de inhoudingsvrijstelling 

uitgebreid tot gekwalificeerde opbrengstgerechtigden in de 

meeste verdragslanden. In de bijlage hebben we in grote 

lijnen de voorwaarden voor de toepassing van de 

inhoudingsvrijstelling opgenomen. Een onderbelichte 

aanpassing van de inhoudingsvrijstelling is de nieuwe 

notificatieverplichting. 

 

Nieuwe administratieve eisen 
 

Per 1 januari 2018 moeten in Nederland gevestigde 

entiteiten de belastingdienst op de hoogte stellen van ter 

beschikking gestelde dividenden aan hun buitenlandse 

aandeelhouders, waarop de inhoudingsvrijstelling van 

toepassing is. Middels de notificatie verklaart de entiteit die 

het dividend ter beschikking stelt dat de aandeelhouder 

(ontvanger van het dividend) voldoet aan de voorwaarden 

voor de toepassing van de inhoudingsvrijstelling. 

 

Let op dat de notificatieverplichting een nieuwe vereiste is. 

Tot 2018 was een dergelijke notificatie niet vereist in 

gevallen wanneer er geen dividendbelasting verschuldigd 

was. Het doen van aangifte, in gevallen wanneer geen 

dividendbelasting verschuldigd was, was alleen verplicht 

wanneer de belastingdienst een uitnodiging verstuurde om 

aangifte dividendbelasting te doen. 
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Deadline en boetes 
 

Bij het ter beschikking stellen van dividenden aan 

buitenlandse aandeelhouders, waarop de 

inhoudingsvrijstelling van toepassing is, zal de entiteit 

binnen een maand na het ter beschikking stellen van het 

dividend de belastingdienst moeten inlichten. Hierbij dient 

tevens te worden aangeven dat aan de voorwaarden van de 

inhoudingsvrijstelling is voldaan. Het niet of te laat indienen 

van de notificatie kan leiden tot een boete van ten hoogste  

5.278 euro. 

 

Indien dividendbelasting is verschuldigd zal de uitkerende 

entiteit binnen een maand na het ter beschikking stellen van 

het dividend een aangifte dividendbelasting moeten 

indienen. Niet, gedeeltelijk of een te late betaling van de 

dividendbelasting kan leiden tot een boete van ten hoogste 

5.278 euro. Indien er sprake is van opzet of grove schuld 

kan de belastingdienst een additionele boete opleggen tot 

100 procent van de dividendbelastingschuld. De boete voor 

het niet of niet-tijdig indienen van de 

dividendbelastingaangifte kan oplopen tot 131 euro. 

 

Conclusie 
 

De uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling is fiscaal gunstig 

voor veel bedrijven. Deze uitbreiding gaat echter gepaard 

met een aanzienlijke nieuwe administratieve last. Teneinde 

de notificatie te complementeren moet de entiteit die het 

dividend ter beschikking stelt bevestigen dat aan de 

vereisten voor de inhoudingsvrijstelling wordt voldaan. Met 

name het bepalen of de antimisbruikbepaling van 

toepassing is kan ingewikkeld zijn. Uiteraard zijn wij bereid u 

hierin bij te staan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact 

Voor verdere informatie en advies kunt u  
contact opnemen met:  

 
 

Monique Pisters 

Partner international tax  

E monique.pisters@nl.gt.com 

T +31 88 676 9298 

 

 

Faisal Janjua 

Senior consultant international tax 

E faisal.janjua@nl.gt.com 

T +31 88 676 9062 

 



 

 

 

 

 

Bijlage: Nieuwe regelgeving 
per 1 januari 2018 
 

Veranderingen voor houdstercoöperaties  

De Nederlandse wetgever brengt voor de dividendbelasting 

de Nederlandse Coöperaties in lijn met de Nederlandse 

besloten/naamloze vennootschappen, indien is voldaan aan 

de volgende twee eisen:  

 

1. De coöperatie is een ‘houdstercoöperatie’, een 

coöperatie waarvan de feitelijke werkzaamheid in het 

aan het tijdstip waarop de opbrengst ter beschikking 

wordt gesteld voorafgaande jaar doorgaans 

hoofdzakelijk heeft bestaan uit het houden van 

deelnemingen of het direct of indirect financieren van 

lichamen of natuurlijke personen; en  

2. De leden van de coöperatie hebben ‘gekwalificeerde 

lidmaatschapsrechten’: een lidmaatschapsrecht van een 

lid van een houdstercoöperatie dat recht geeft op ten 

minste 5% van de jaarwinst van die houdstercoöperatie 

dan wel op ten minste 5% van hetgeen bij liquidatie 

wordt uitgekeerd. 

 

Reële coöperaties (coöperaties die ondernemingsactiviteiten 

uitoefenen en/of met een grote groep aan leden) blijven 

buiten het bereik van de dividendbelasting.  

 

Uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling 

De Nederlandse wetgever heeft de inhoudingsvrijstelling 

uitgebreid voor dividend ter beschikking gesteld door 

Nederlandse bedrijven aan buitenlandse aandeelhouders 

die: 

 

1. Tenminste een belang hebben van 5% in de 

Nederlandse entiteit;  

2. en inwoner zijn (voor verdragstoepassing) in een 

jurisdictie die een belastingverdrag heeft afgesloten met 

Nederland met een dividendbepaling.  

 

Ook is er een nieuwe anti-misbruik bepaling opgenomen in 

de wet op de dividendbelasting. Als gevolg hiervan is de 

inhoudingsvrijstelling toch niet van toepassing indien: 

 

1. Het belang wordt gehouden met als hoofddoel, of een 

van de hoofddoelen, om de heffing van dividendbelasting 

te ontgaan; 

2. en sprake is van een kunstmatige constructie of 

transactie of reeks van constructies of samenstel van 

transacties waarbij een constructie of transactie of reeks 

van constructies of samenstel van transacties als 

kunstmatig wordt beschouwd voor zover zij, 

onderscheidenlijk het, niet is opgezet op grond van 

geldige zakelijke redenen die de economische realiteit 

weerspiegelen. 

 

Daarenboven moet worden voldaan aan de volgende 

voorwaarden: 

 

 De ontvanger van het dividend heeft geen dubbele 

vestigingsplaats (‘dual residence’). 

 De ontvanger van het dividend niet kwalificeert als een 

Nederlandse fiscale beleggingsinstelling of een 

vrijgestelde beleggingsinstelling. 

De ontvanger van het dividend de uiteindelijke 

belanghebbende is van het dividend. 
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