
 

 

 

Bronbelasting over dividenden naar laagbelastende jurisdicties vanaf 2024 

 

In een brief van 29 mei 2020 aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van 

Financiën aangekondigd om dividendstromen naar laagbelastende jurisdicties per 

1 januari 2024 te gaan belasten. Voor het einde van de kabinetsperiode zullen 

maatregelen worden uitgewerkt om dit te bewerkstelligen. 

 

De achtergrond hiervan is dat het kabinet wil voorkomen dat Nederland nog langer wordt 

gebruikt als toegangspoort naar laagbelastende landen. Met het oog daarop is bij wet 

reeds bepaald dat per 1 januari 2021 een bronbelasting op renten en royalty’s wordt 

ingevoerd. Die heffing zal per 2024 worden aangevuld met een bronbelasting over 

dividenden. De maatregel gaat gelden voor geldstromen naar landen met een 

winstbelastingtarief van minder dan 9% en naar landen die op de Europese zwarte lijst 

staan, ook als Nederland met deze landen een belastingverdrag heeft. 

 

De bronbelasting op dividenden zal worden geheven naast de al bestaande 

dividendbelasting. In het regeerakkoord is afgesproken om de dividendbelasting af te 

schaffen en te vervangen door een conditionele bronheffing op dividenden. Toen in 

oktober 2018 werd besloten om de dividendbelasting in afwijking van het regeerakkoord 

niet af te schaffen, is toegezegd om te bekijken of de toen voorgestelde conditionele 

bronheffing op dividenden gedeeltelijk zou moeten worden geïntegreerd in de 

dividendbelasting (zie onze berichtgeving van toen). Dat onderzoek heeft nu geleid tot de 

beslissing om per 2024 een bronbelasting over dividenden te gaan heffen.  

 

De maatregelen moeten tegengaan dat dividenden in concernverband onbelast naar 

laagbelastende jurisdicties stromen. Naar onze verwachting zal de nieuwe bronbelasting 

gericht zijn op gevallen waarin dividend wordt uitgekeerd aan een moedervennootschap 

met een controlerend belang in de uitkerende vennootschap en aan leden van een 

samenwerkende groep met een controlerend belang, waarbij (door gebruikmaking van 

de inhoudingsvrijstelling voor deelnemingsdividend in de dividendbelasting of door 

toepassing van een belastingverdrag) geen dividendbelasting wordt geheven. In het 

oorspronkelijke wetsvoorstel voor de conditionele bronbelasting op dividenden werd 

voorgesteld om ook belasting te heffen over vervreemdingswinsten en terugbetaling van 

kapitaal. Het is onduidelijk of dit ook zal gaan gelden voor de bronbelasting die thans is 

aangekondigd. 

 

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben, dan staan de 

Meijburgadviseurs u graag bij met hun expertise. Wij houden u uiteraard van het vervolg 

op de hoogte. 

 

Meijburg & Co  

juni 2020 

https://meijburg.nl/nieuws/brief-staatssecretaris-met-heroverweging-pakket-vestigingsklimaat
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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. 


