
 

 

30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 verkort naar 5 jaar  

De 30%-regeling is een fiscale faciliteit voor werknemers die vanuit het buitenland naar 

Nederland komen en een specifieke deskundigheid bezitten die op de Nederlandse 

arbeidsmarkt niet, of schaars, aanwezig is. Op basis van deze faciliteit kan grofweg 30% 

van het loon onbelast worden vergoed door de werkgever.  

 

Op 20 april 2018 heeft het kabinet aangekondigd dat in het Belastingplan 2019 zal worden 

opgenomen dat de periode van toekenning van de 30%-regeling met ingang van 1 januari 

2019 wordt beperkt van 8 tot 5 jaar.  

 

Van groot belang is dat deze wijziging ook van toepassing is op werknemers die 

momenteel al gebruikmaken van de 30%-regeling. Ook voor deze werknemers wordt de 

toekenningsduur per 1 januari 2019 beperkt tot 5 jaar.  

 

Het is derhalve noodzakelijk om voor alle werknemers die momenteel gebruikmaken van 

de 30%-regeling de resterende looptijd met ingang van 1 januari 2019 opnieuw te 

bepalen.  

 

Onder de 30%-regeling kan de keuze gemaakt worden voor de partiële buitenlandse 

belastingplicht. Dit betekent dat de werknemer voor de belastingheffing in Box 2 en 

Box 3 wordt aangemerkt als buitenlands belastingplichtige en slechts voor inkomsten uit 

een aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap in de heffing van Box 2 en 

slechts voor inkomsten uit in Nederland gelegen onroerende zaken in de heffing van Box 

3 wordt betrokken.  

 

Vanwege de verkorting van de toekenningsduur van de 30%-regeling wordt ook de 

periode waarin de keuze voor de partiële buitenlandse belastingplicht kan worden 

gemaakt teruggebracht van 8 naar 5 jaar. 
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De in dit memorandum opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de 

specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de totstandkoming 

van dit memorandum de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de 

daarin opgenomen informatie op de datum van ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven. 

Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele 

advisering na een grondig onderzoek van de specifiek van toepassing zijnde situatie. 


