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§ I. ALGEMEEN 

Het hierbij aangeboden ontwerp van de Wet op de dividend-
belasting 1960 behelst in hoofdzaak een technische herziening 
van de bestaande, tijdens de bezetting tot stand gekomen wette-
lijke regeling, vervat in het Besluit op de Dividendbelasting 
1941 (hierna te noemen: het Besluit). Wat de opbouw betreft, 
verschilt het daarvan in het algemeen alleen doordat de stof 
meer systematisch is ingedeeld en de terminologie is aangepast 
aan die van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de 
overige ontwerpen van de algemene herziening. Uit een oog-
punt van vereenvoudiging is ook hier van betekenis het feit, 
dat tegen de achtergrond van de Algemene wet de regeling van 
een aantal onderwerpen, in hoofdzaak betrekking hebbende op 
de wijze van heffing en de rechtsmiddelen, kan worden gemist. 

Van meer dan formele betekenis is de verhoging van het 
tarief van de dividendbelasting tot 25 %. Zoals reeds in de 
Nota inzake de algemene herziening is uiteengezet, heeft 
Nederland zich tot dusverre op het vroeger internationaal vrij 
algemeen aanvaarde standpunt gesteld dat dividenden van aan-
delen in beginsel slechts belast behoren te worden in het land 
waar de genieter van dergelijke inkomsten woont of gevestigd 
is. Dit heeft tot gevolg gehad dat het tarief van onze dividend-
belasting matig was en dat Nederland zich steeds bereid heeft 
getoond bij verdrag de dividendbelasting van naar het buiten-
land gaande dividenden prijs te geven. Internationaal heeft 
deze opvatting steeds meer plaats gemaakt voor de gedachte 
dal naast het domicilieland ook hel land van vestiging van het 
uitdelende lichaam tot op zekere hoogte een recht van belas-
tingheffing van de winstuitdelingen heeft. Aansluiting bij deze 
gewijzigde opvatting, welke zich onder meer openbaart in de 
veelal belangrijk hogere tarieven van de buitenlandse bron-
heffingen van dividenden, is de voornaamste grond voor de 
verhoging van de dividendbelasting van 15 % tot 25 %. Deze 
verhoging, welke ook de Nederlandse onderhandelingspositie 
bij verdragen ter voorkoming van dubbele belasting versterkt, 
biedt de mogelijkheid een verdragsregeling te bereiken, waarbij 
Nederland en het andere land beide hun bronhcffing hand-
haven op een gelijk niveau van bijv. 15 %. Daarnevens is nog 
een argument voor de tariefsverhoging gelegen in het feit dat 
ten aanzien van hier te lande wonende of gevestigde personen 
de dividendbelasting geen zelfstandige heffing is, doch een 
voorheffing welke met de inkomstenbelasting of de vennoot-
schapsbelasting wordt verrekend. Een heffingspercentage van 
25 ligt dichter bij de heffingspercentages van de laatstgenoemde 
twee belastingen dan het bestaande percentage van 15. 

Een uitzondering op dit nieuwe tarief menen de ondergete-
kenden te moeten voorstellen met betrekking tot het dividend 
in de vorm van aandelen, voortvloeiende uit een herkapitali-
satie, alsmede met betrekking tot het aanvullende dividend in 
contanten dat verstrekt wordt niet het oog op de over de her-
kapitalisatiebonus verschuldigde inkomstenbelasting. Aangezien 
de over deze dividenden verschuldigde inkomstenbelasting vol-
gens artikel 49 van het ontwerp van de Wet op de inkomstenbe-
lasting 1960, desverlangd wordt geheven naar een belastingvoet 
van twintig percent, achten zij het redelijk ook de voorheffing 
van dividendbelasting in dit geval tot twintig percent te be-
perken. 

1 

§ 2. TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN 

Artikelen I en 2. In afwijking van artikel 1 van het Be-
slüit, volgens hetwelk de dividendbelasting geheven wordt van 
de opbrengst der aldaar genoemde effecten, en van artikel 3, 
derde lid, van het Besluit, hetwelk bepaalt, dat de belasting 
voor rekening van de tot de opbrengst gerechtigde verschuldigd 
is door de vennootschap, wordt in artikel 1 van het ontwerp 
eerst de gerechtigde tot de opbrengst als belastingplichtige aan-
gewezen, waarna in artikel 2 die opbrengst tot voorwerp der 
belasting wordt gemaakt. Zulks is geschied ter wille van de 
uniformiteit met het systeem van het ontwerp van de Wet op 
de loonbelasting 1960. 

Artikel 3. Het eerste lid van dit artikel wijkt in materieel 
opzicht niet af van artikel 2 van het Besluit. Onder letter a is 
— in tegenstelling tot de bepaling van artikel 2, eerste lid, 
onder 1, van het Besluit — niet vermeld dat ook de uitdelingen 
van winst welke op obligaties plaats vinden tot de opbrengsten 
behoren. Zulk een toevoeging is overbodig, daar reeds uit 
artikel 2 in verband met artikel 1 volgt dat uitdelingen van 
winst welke geschieden op winstdelende obligaties onder de 
werking van de dividendbelasting vallen. Overigens is de tekst 
van letter a aangepast bij die van artikel 9, letter a, van het 
ontwerp van de Wet op de vennootschapsbelasting 1960. De 
redactie van letter b is aangepast aan die van artikel 22, let-
ter e, van het ontwerp van de Wet op de inkomstenbelasting 
1960. Het in het tweede lid opgenomen waarderingsvoorschrift 
is ontleend aan artikel 11, vierde lid, van het ontwerp van de 
Wet op de inkomstenbelasting 1960. Verwezen moge worden 
naar de aldaar gegeven toelichting. 

Uit een oogpunt van aanpassing bij het ontwerp van de Wet 
op de inkomstenbelasting 1960 is voorts niet overgenomen de 
bepaling van artikel 2, tweede lid, van het Besluit, dat uit-
delingen ook als opbrengst worden beschouwd in de gevallen 
waarin wordt geanticipeerd op toekomstige winsten. Ook zon-
der dat zulks uitdrukkelijk wordt bepaald, zal derhalve de zo-
genaamde bouwrente behoren tot de opbrengsten in de zin 
van artikel 2. 

Artikel 4. Letter a van dit artikel vervangt artikel 2« van het 
Besluit, doch wijkt op drie punten daarvan af. In de eerste 
plaats is bij het formuleren van de bepaling nauw aange-
sloten bij de in artikel 12 van het ontwerp van de Wet op 
de vennootschapsbelasting 1960 voorgestelde nieuwe regeling 
van de voor de vennootschapsbelasting geldende deelnemings-
vrijstelling. In de tweede plaats is de in artikel 2a, onder 2) , 
van het Besluit voorkomende vrijstelling niet overgenomen, 
zulks ten einde de deelnemingsvrijstelling voor de dividendbelas-
ting geheel te doen aansluiten bij die voor de vennootschaps-
belasting. Trouwens, ook de wijziging in de onderlinge verhou-
ding lussen de verschillende delen van het Koninkrijk verhin-
dert de op dit punt bestaande regeling in ongewijzigde vorm 
te bestendigen. Deze wijziging toch brengt mede, dat het regime 
voor uitdelingen aan Suriname en de Nederlandse Antillen voor 
het vervolg na overleg met die delen van het Koninkrijk moet 
worden geregeld. Met belrekking tot de dividendbelasting, 
welke als gevolg van een en ander ten laste van de Staat en 
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van lagere publiekrechtelijke lichamen zal worden ingehouden, 
zij opgemerkt, dal van deze belasting teruggaaf kan m 
verkregen op de voel van artikel 10. In de derde plaa 
Ihans de mogelijkheid geopend, inhouding van divid 
ling achterwege te laten over opbrengsten welke toekomen n 
beleggingsmaatschappijen. Gelet op de vrijstelling van ven 
nootschapsbelasting waarin artikel 27 van het wetsontwerp in-
zake de vennootschapsbelasting voorziet, moet tic dividendbe-
lasting welke ten laste van deze maatschappijen word! inge-
houden in hel merendeel der gevallen weer worden gerestitu-
eerd. De daaruit voortvloeiende bezwaren kunnen voor de 
meer belangrijke aandelenpakketten van de beleggingsporte-
feuille door de in hel slot van letter a opgenomen verruiming 
van de vrijstelling worden ondervangen. 

De in letter /> nieuw opgenomen vrijstelling van dividend-
belasting voor dividenden die Nederland in concern-verband 
verlaten en stammen uit buiten Nederland behaalde winsten 
is toegelicht in S 5, onder i, van de Nota inzake de algemene 
herziening. In overeenstemming met hetgeen in het internatio-
nale belastingrecht gebruikelijk is wordt in de vrijstellingsbepa-
ling aangenomen dat het dividend in concern-verband wordt 
uitgekeerd indien de buiten het Rijk gevestigde rechtspersoon 
die de opbrengst geniet voor meer dan de helft gerechtigd is in 
het nominaal gestorte kapitaal van de vennootschap die de op-
brengst verschuldigd is. Ten einde misbruik van de vrijstelling 
tegen te gaan is voorts als voorwaarde gesteld, dat aan het voren-
genoemde vereiste gedurende een tijdvak van vijf jaren i, 
voldaan. 

Artikelen .5 en 6. Ten aanzien van het in deze artikelen 
neergelegde tarief is — zoals reeds in S I van deze memorie 
is opgemerkt — een uiteenzetting gegeven in de Nota inzake 
de algemene herziening. Het verdient nog de aandacht dat, 
zoals in artikel 19 van het ontwerp van de Wet op de inkom-
stenbelasting 1960 en in artikel 9 van het ontwerp van de Wet 
op de loonbelasting 1960 de woorden ..inkomsten" en „loon"' 
als bruto begrippen worden .gebezigd — zulks in tegenstelling 
tot de begrippen „zuivere inkomsten" en „zuiver loon" — in 
het onderhavige ontwerp het woord „opbrengst" eveneens ge-
bruikt wordt in de zin van „bruto-opbrengst". dat is opbrengst 
zonder aftrek van de kosten. 

Artikelen 7 tot en met 12. De inhoud van deze artikelen 
is ontleend aan de bepalingen van Hoofdstuk II en artikel 10 
van het Besluit, waarbij de nodige redaciiewijzigingen zijn aan-
gobracht om de voorgestelde regeling te doen aansluiten bij de 

bepalingen van de te wet inzake rijksbelastingen. Ten 
einde artikel 68 van deze Algemene vet van toepassing te doen 

ip ik: voo!' de ti tal te verstrekken gegevens is tevens 
bepaaid dat het verzoek om teruggaaf bij aangifte geschiedt. 
Voorts : verzachti ebracht in de voorwaarden 

i '.aal' van dividendbelasting aan hier te lande 
i di niel aan de vennootschapsbelasting onderworpen 

rechtspersonen. Ingevolge artikel N van het Besluit vindt 
I slechts plaats indien de in een kalenderjaar 

'•uden dividendbelasting meer &,,n f 50, - bedraagt 
en bovendien slecht', voor zover de grens van f50,— is óver-

len. 0-> dezelfde gro elke zijn aangegeven 
in de toelicht;; trtikel 51 van het wets-
oritwerp inzake de inkomstenbel isting wordl thans voorgesteld 
deze restitutiegrens te vet t l 25,—. In navolging van 

el 24, eerste lid, van de Uitvoeri tic lnkomsten-
':^2. 1953, regelende de teruggaaf van dividendbelasting 

lichtigen voor de inkomstenbelasting, zijn voorts 
in het wetsontwerp niet overgenomen de woorden „en voor 
zover', wai ij overschrijding van de restitutiegrens het 
volle bedrag van de geheven dividendbelasting zal worden 
teruggegeven. 

Artikel 13. Gezien hel belang van de in artikel 9 genoemde 
welke de gegevens bevat die voor de heffing van zowel 

de dividendbelasting als de inkomstenbelasting en de vennoot-
tsting nodig zijn, behelst artikel 13 van het ontwerp 

een strafsanctie op het uitreiken van een onjuiste of onvol-
ledige nota. 

Artikel 14. Het niet nakomen van de verplichtingen in de 
artikelen 8 en 9 belichaamd, zou zonder het ontworpen artikel 
niet strafbaar zijn. Een afzonderlijke strafbepaling kan te dezen 
niet worden gemist. 

Het ."ds maximum van de geldboete gestelde bedrag van 
10,— is gelijk aan dat, gesteld in artikel 69 van de Alge-

wei inzake rijksbelastingen en in artikel 33 van het 
ontwerp van de Wet op de loonbelasting 1960. 

Pi ' Minister van Financiën, 

J. ZIJLSTRA. 

De Staatssecretaris van Financiën, 

VAN DEN BERGE. 


