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IPADS VERSTREKKEN WORDT NIET I.ASTIGER

Freek Blankena 17 sep 2o1S z reacties

De uitspraak van de Hoge Raad dat iPads als computers aan te merken zijn en dus niet ruimhartig belastingwij

uitgedeeld konden worden door werkgevers, heeft voor nieuwe verstrekkingen weinig consequenties. Zolang de

apparaten maar echt nodig zijn voor het werk.

Communicatiemiddel of niet
Menige gemeente en provincie heeft aan raadsleden, wethouders en andere medewerkers een iPad verstrekt. Een

uitspraak van de rechter it zotz over de verstrekking van iPads door RTL maakte duidelijk dat dat niet zonder fiscale

gevolgen kan. Er diende door RTL ruim drie ton aan naheffing betaald te worden, omdat de iPads niet als

communicatiemiddel waren te beschouwen, ook al beschikten ze over een 3G-verbinding. Het criterium dat de apparaten

voor minimaal slechts 10 procent zakelijk gebruikt dienden te worden, ging daarmee niet op. In hoger beroep kreeg RTL

in zor4 wel gelijk omdat de iPad toch meer een communicatiemiddel zouzijn. Nadat de staatssecretaris van Financiën

daartegen in beroep ging, heeft de Hoge Raad nu in cassatie bepaald dat een iPad toch echt een computer is. RTL moet

alsnog betalen.

Flevoland

Voor de Provincie Flevoland is het een tegenvaller, want die hoopte nog 45.ooo euro terug te krijgen van de

Belastingdienst vanwege een nahefñng over 70 iPads die in zorr aan statenleden, fractie-assistenten en burgerleden

waren verstrekt. De provincie gaat het er nu bij laten, zegt een woordvoerster tegen Omroep Flevoland. De iPads die na de

laatste verkiezingen zijn verstrekt, leveren ook geen problemen op, omdat die vallen onder de nieuwe (en inmiddels

verplichte) werkkostenregeling. 'Daarbij kunnen statenleden kiezen voor een fictiefwerknemerschap, en dan hanteren we

het zogeheten noodzakelijkheidscriterium. Dat wil zeggen dat je in dit geval de iPad nodig hebt om je werk goed te

kunnen doen.'Aannemelijk, want de griffie is geheel overgestapt op digitaal werken. Wel is de maximale ruimte die

werþevers hebben voor verstrekkingen die onder de werkkkostenregeling vallen nu 1,2 procent van de loonsom.

Daarboven geldt een fors tarief.

Regeling aangepast
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Statenlid Remco Bosma heeft zich eerder hardgemaakt voor flexibiliteit door de Belastingdienst als het om tablets gaat.

Zijn frustratie betrof vooral de manier waarop de Belastingdienst bij volksvertegenwoordigers omging met de berekening

van het tarief. Omdat Statenlid zijn een nevenfunctie is, zou voor elk Statenlid een andere heffing gelden, afhankelijk van

zijn hoofdinkomen. Om rompslomp te voorkomen koos de provincie maar voor een standaardtarief van ro8 procent.

Bosma: 'Dat paste niet bij een overheid die efficiënt werken propageert. Maar die regeling is met ingang van 2o1S

aangepast. We hebben gekregen wat we wilden.' Het noodzakelijkheidscriterium is volgens hem al snel van toepassing op

Statenleden en raadsleden.'Ik doe alles op de iPad.'
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11 september 2015

nr. 14105508

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het
Gerechtshof Amsterdam van 25 september 20L4, nr. 13/00010, op het hoger beroep van [X] B.V. te [Z]
(hierna: belanghebbende) tegen een uitspraakvan de Rechtbankte Haarlem (nr. AWB 12/2572)
betreffende het door belanghebbende afgedragen bedrag aan loonbelasting/premie volksverzekeringen
over het tijdvak december 2010. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

1 Geding in cassatie

De Staatssecretaris van Financiën heeft tegen 's Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld. Het
beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend.

De Staatssecretaris van Financiën heeft een conclusie van repliek ingediend.

Belanghebbende heeft een conclusie van dupliek ingediend.
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De Advocaat-Generaal R.E.C.M. N¡essen heeft op 31 maart 2015 geconcludeerd tot gegrondverklaring van
het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën.

Belanghebbende heeft schriftelijk op de conclusie gereageerd.

2 Beoordeling van het middel

2.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

2.7.1. Belanghebbende drijft een mediaonderneming die zich bezig houdt met de productie en

exploitatie, waaronder uitzending, van websites, internetapplicaties, internet-content en

televisie- en radioprogramma's.

2.L.2.In december 2010 heeft belanghebbende aan al haar werknemers in vaste dienst (hierna: de

werknemers) een iPad ter waarde van € 699 verstrekt. De iPad kan met het internet verbonden
worden via wifi en 3G. De iPads worden door de werknemers voor ten minste 10 percent, maar
voor minder dan 90 percent, voor zakelijke doeleinden aangewend.

2.2. Voor het Hof was in geschil of de verstrekking van de iPads aan de werknemers kan worden
aangemerkt als een vrije verstrekking in de zin van artikel L7, lid 2, van de Wet op de loonbelasting
1964 (tekst 2010; hierna: Wet LB). In het bijzonder was in geschil of de iPad valt onder de categorie
'telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen' van artikel 15b, lid 1, letter f, Wet LB of onder
de categorie'computers en dergelijke apparatuur en bijbehorende apparatuur'van artikel 15b, lid 1,

letter s, Wet LB.

2.3. Het Hof heeft geoordeeld dat de iPads naar hun gebruiksmogelijkheden zowel elementen van een
(klassiek) communicatiemiddel als elementen van een (klassieke) computer hebben. Wet noch
parlementaire geschiedenis bieden echter voldoende aanknopingspunten om een keuze ten aanzien
van apparaten als de verstrekte iPads te kunnen maken. Mede op grond van beperkingen die de iPad

heeft voor het gebruik als (klassieke) computer uit hoofde van beeldschermformaat en

invoermogelijkheden, dient het apparaat naar het oordeel van het Hof te worden ingedeeld in de

categorie communicatiemiddelen van aftikel 15b, lid 1, letter f, Wet LB.

2.4. Het eerste middelonderdeel keert zich tegen het hiervoor onder 2.3 weergegeven oordeel van het
Hof.

2.5.1. Artikel 15b, lid 1, Wet LB, dat de vrije vergoedingen in het onderhavige jaar regelde,
onderscheidt onder de letters f en s respectievelijk de vergoeding ter zake van telefoon, internet
en dergelijke communicatiemiddelen - niet zijnde computers en dergelijke apparatuur en

bijbehorende apparatuur - en de vergoeding ter zake van computers en dergelijke apparatuur en

bijbehorende apparatuur. Het onderscheiden in twee elkaar uitsluitende categorieën dwingt tot
indeling van een apparaat in één van die categorieën. De wijze waarop de twee onderscheiden
categorieën zijn gedefinieerd, met name de uitsluiting van de categorie computers van de
categorie'telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen', leidt ertoe dat eerst dient te
worden beoordeeld of een apparaat valt in de categorie'computers en dergelijke apparatuur en

bijbehorende apparatuur'. Dit vindt bevestiging in de toelichting op letter s van artikel 15b, lid 1,

Wet LB, zoals weergegeven in onderdeel 4.4 van de conclusie van de Advocaat-Generaal.

2.5.2. Toegespitst op de door belanghebbende aan haar werknemers verstrekte iPads, brengt het
voorgaande mee dat eerst dient te worden beoordeeld of zij moeten worden gerekend tot de

'computers en dergelijke apparatuur en bijbehorende apparatuur'vermeld in artikel 15b, lid 1,

letter s, Wet LB en dat pas bij een ontkennende beantwoording van die vraag onderzocht moet
worden of die iPads kunnen worden gerangschikt onder de in letter f van die wetsbepaling
bedoelde categorie'telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen'. Het Hof heeft dit
miskend met het kennelijk aan zijn beslissing ten grondslag liggende uitgangspunt dat
afgewogen moet worden welke kenmerken doorslaggevend zijn, die van'communicatiemiddel'of
die van'computer'.

2.5.3. Hetgeen hiervoor in 2.5.L en2.5.2 is overwogen brengt mee dat het middel in zoverre gegrond
is. 's Hofs uitspraak kan niet in stand blijven. Gelet op het hierna volgende kan de Hoge Raad de

zaak afdoen en behoeft het middel voor het overige geen behandeling.

2.5.4.
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\ , Uit de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 15b, lid 1, letter s, Wet LB volgt dat bij
'dergelijke apparatuur' in de zin van die bepaling kan worden gedacht aan elektronische
apparatuur die geheel of gedeeltelijk bedoeld is voor taken die ook met een computer kunnen
worden verricht. Daarbij worden als voorbeeld genoemd: digitale agenda's, mini-notebooks en
GPS-apparatuur (zie het citaat opgenomen in onderdeel4.4van de conclusie van de Advocaat-
Generaal). De in cassatie niet bestreden omschrijving van de iPads in 's Hofs uitspraak laat geen

andere conclusie toe dan dat deze in gelijke of zelfs sterkere mate dan digitale agenda's en GPS-
apparatuur zijn bedoeld voor taken die ook door een computer kunnen worden verricht. Zoals
blijkt uit de reeds genoemde omschrijving van het apparaat door het Hof kenmerkt de iPad zich,
evenals een desktop- of notebookcomputer, door zijn veelzijdige inzetbaarheid voor de
verwerking en opslag van gegevens, in de vorm van tekst, cijfers, beeld en geluid, het zoeken
naar informatie op het internet, en voor ontspanning. Dit brengt mee dat de iPads moeten
worden gerangschikt onder de in artikel 15b, lid 1, letter s, Wet LB bedoelde categorie.

2.5.5. Hetgeen hiervoor in 2.5.4 is overwogen brengt mee dat de uitspraak van de Rechtbank moet
worden bevestigd.

3 Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten

4 Beslissing

De Hoge Raad:

verklaart het beroep in cassatie gegrond,

vernietigt de uitspraak van het Hof, en

bevestigt de uitspraak van de Rechtbank,

Dit arrest is gewezen door de vice-president R.l. Koopman als voorzitter, en de raadsheren C. Schaap,
M.A. Fierstra, Th. Groeneveld en J. Wortel, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier F. Treuren, en
in het openbaar uitgesproken op 11 september 2015.
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