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De waarde van de schuldplichtigheid wordt in veel gevallen forfaitair bepaald.
Deze waardebepaling zou beter moeten aansluiten bij de maatschappelijke
werkelijkheid.
De waardering voor de heffing van omzetbelasting van een schuldplichtigheid bij
beperkt zakelijke rechten, die voor onbepaalde tijd zijn gevestigd, gaat voorbij
aan de omvang van het verbruik, met name bij rechten die een beperkte omvang
hebben.
Indien het beperkt zakelijk recht per definitie als lichamelijke zaak wordt
aangemerkt, en meer in het bijzonder als aandeel in de onroerende zaak zelf, zou
een aantal van de gesignaleerde heffingsproblemen verdwijnen en zou de heffing
op eenvoudige wijze kunnen plaatshebben.
In de Wet op de omzetbelasting 1968 is bepaald dat onder verhuur van
onroerende zaken mede wordt verstaan iedere andere vorm waarin onroerende
zaken voor gebruik, anders dan als levering, ter beschikking worden gesteld.
Deze verhuuranalogie zal niet zonder meer toegepast kunnen worden op beperkt
zakelijke rechten.
De bepalingen die zijn geschreven voor de keuze voor de heffing van
omzetbelasting ter zake van de verhuur van onroerende zaken zijn niet zonder
meer toepasbaar op de vestiging dan wel de overdracht van een beperkt zakelijk
recht.
De economische en civielrechtelijke vestiging van een beperkt zakelijk recht
zullen als één enkele, ondeelbare, economische handeling aangemerkt dienen te
worden. De beide (rechts)handeling zijn zo nauw met elkaar verbonden dat zij
objectief gezien één enkele ondeelbare economische handeling vormen, waarvan
splitsing kunstmatig zou zijn. De verschillende prestaties zullen als één handeling
aangemerkt dienen te worden.
Voor de heffing van inkomstenbelasting dient de aftrekbaarheid van periodieke
betalingen op grond van de rechten van erfpacht, opstal en beklemming, met
betrekking tot de eigen woning, net als die van de rente te worden beperkt.
Reeds Heer Bommel was bereid om het talent van zijn gastheerschap op te geven
voor het behoud van zijn voorouderlijk slot.

