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Geachte heer Wiertsema en mevrouw Rosenbrand,
Naar aanleiding van onze gesprekken over de aanvullende uitleg omzetbelasting
en wijziging van een toezegging voor de assurantiebelasting met betrekking tot
vergoedingen voor advies en bemiddeling zoals opgenomen in onze brief van 14
mei 2020 en 19 oktober 2020, berichten wij u als volgt.
Ten aanzien van de aanvullende uitleg op het gebied van de omzetbelasting
hebben wij bijlage 2 die u bij de brief van 14 mei 2020 heeft ontvangen op enkele
punten verduidelijkt. De nieuwe bijlage ontvangt u hierbij.
Met betrekking tot het intrekken van de toezegging voor de assurantiebelasting als
een assurantietussenpersoon zowel van de klant als de verzekeraar een
vergoeding ontvangt, bevestig ik hierbij nogmaals dat deze toezegging per 1
januari 2022 wordt ingetrokken om zodoende voldoende tijd te hebben om de
systemen aan te passen en de klanten te informeren. Volledigheidshalve heb ik de
bijlage met het vernieuwd overzicht van de fiscale kaders met betrekking tot de
assurantiebelasting en het provisieverbod en advieskosten nogmaals bijgevoegd.
Dit overzicht zal ook per 1 januari 2022 gepubliceerd worden op
www.belastingdienst.nl. De oorspronkelijke bijlage 2 en 3 bij de brief van 14 mei
2020 komen daarmee te vervallen.
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Wij verzoeken u vriendelijk de inhoud van deze brief en de nieuwe bijlagen te
delen met uw leden. Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen en/of
opmerkingen zijn, dan verneem ik die graag.
Met vriendelijke groet,

Manuela van Blanken
Voorzitter Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting
email: kg.verzekeringsproducten.assbel@belastingdienst.
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