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Percentage heffingsrente en
invorderingsrente 2e kwartaal 2011
De Belastingdienst kent 2 soorten renten: heffingsrente en invorderingsrente. Als achteraf
blijkt dat u te weinig belasting hebt betaald,
bent u heffingsrente verschuldigd. Omgekeerd
vergoedt de Belastingdienst u heffingsrente als
u te veel belasting hebt betaald.
Invorderingsrente is verschuldigd als een
belastingaanslag te laat wordt betaald. Het rentepercentage wordt per kwartaal vastgesteld.
Voor het tweede kwartaal van 2011 is het percentage vastgesteld op 2,5 procent. Dat is gelijk
aan het voor het eerste kwartaal van 2011 geldende percentage.

Btw-tarief bij levering
levende paarden naar 19%
Het btw-tarief voor de levering van paarden
gaat omhoog van 6% naar 19%, tenzij het
paard bestemd is voor de slacht. Dat blijkt
uit een uitspraak van het Europese Hof van
Justitie (hierna: het Hof). Het gaat om een procedure die door de Europese Commissie tegen
Nederland was aangespannen. Op dit moment
kan op grond van de Nederlandse btw-wetgeving zowel de levering van dieren die zijn
bestemd voor de voortbrenging of productie
van voedingsmiddelen onder het verlaagde
btw-tarief worden gebracht als ook expliciet de
levering van rundvee, schapen, geiten, varkens

en paarden. Voor de levering van levend rundvee, schapen en geiten blijft het btw-tarief 6%,
maar voor paarden niet, aldus het Hof. Voor de
levering van paarden gelden er straks dus twee
tarieven.
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Zzp’ers krijgen
niet automatisch
ondernemersstatus
Het kabinet is niet van plan om alle
zelfstandigen zonder personeel (hierna:
zzp’ers) automatisch de status van ondernemer voor de inkomstenbelasting toe te
kennen. Dat blijkt uit een reactie op een
voorstel van de Sociaal Economische Raad
(SER).
Onder de huidige regelgeving verkrijgt
een zzp’er niet automatisch de status van
ondernemer voor de inkomstenbelasting.
Daarvoor heeft hij meerdere opdrachtgevers nodig en dat is bij veel zzp’ers
lang niet altijd het geval. Daarom kent
de verklaring arbeidsrelatie (hierna: var)
conform de fiscale systematiek vier soorten var’s: inkomsten uit dienstbetrekking,
resultaat uit overige werkzaamheden,
winst uit onderneming en inkomsten
behaald als directeurgrootaandeelhouder
van een BV.
De SER had voorgesteld om een rechtsvermoeden van meerdere opdrachtgevers
te introduceren. Dat zou voor het afgeven
van een var aan een zzp’er betekenen
dat deze in beginsel altijd als ondernemer
voor de inkomstenbelasting zou worden
beschouwd. Het kabinet vindt echter dat
dit voorstel de fiscale systematiek teveel
doorkruist. De huidige systematiek blijft
dus in stand.

weg te zetten is fiscaal onbelast. Dit heeft
de Hoge Raad onlangs bepaald.
In deze zaak ging het om een BV die over
een aanzienlijk saldo aan liquide middelen
beschikte. Op basis van een overeenkomst
van rekening-courant heeft de enig aandeelhouder (hierna: dga) een bedrag van
de BV geleend van € 970.000 tegen een
rentevergoeding van ongeveer 2,5 procent
op jaarbasis. Deze rentevergoeding is voor
de heffing van de vennootschapsbelasting
als zakelijk aangemerkt.
De dga zette het van de BV geleende
bedrag vervolgens op een drietal internetspaarrekeningen, waarop in het jaar 2003
een gemiddelde rente werd ontvangen van
3,6 procent. Daarmee behaalde hij dus een
rentevoordeel van 1,2 procent. De inspecteur wilde dit voordeel bij de dga belasten.
De Hoge Raad vindt echter dat het uitzetten van gelden op een spaarrekening een
normaal, actief vermogensbeheer niet te
buiten gaat. Dit is niet anders wanneer
het geld van de BV of van de bank wordt
geleend. De kennis van rentetarieven op
spaarrekeningen is ook niet als een bijzondere vorm van het te gelde maken
van kennis aan te merken, aldus de Hoge
Raad. Het door de dga behaalde rentevoordeel is daarom onbelast.

Lagere lasten voor
bedrijven
Het kabinet is van plan om bestaande
subsidies op gebied van (internationaal)
ondernemerschap, innovatie en ruimtelijke economie ter grootte van € 500 mln om
te zetten in lagere lasten voor het bedrijfsleven. Een deel van dit geld zal worden
gebruikt voor een verlaging van het tarief
van de vennootschapsbelasting. Het andere

deel zal worden ingezet voor een verruiming van de Wet Bevordering Speur- en
Ontwikkelingswerk (WBSO), een aftrekpost voor loonkosten voor onderzoek en
ontwikkeling. Een bijkomend voordeel
van deze verschuiving is dat minder subsidies voor lagere uitvoeringskosten zorgen
en dat er daardoor ook minder ambtenaren nodig zijn in de uitvoering.
Deze belastingverlaging maakt deel uit van
het nieuwe bedrijfslevenbeleid van het
kabinet Rutte.

BelastingTelefoon komt
ondernemers verder
tegemoet
Ondernemers krijgen met hun fiscale
vragen aan de BelastingTelefoon straks
sneller toegang tot een belastinginspecteur of een specialist. Het zogenaamde
‘doorverbinden’ is bij vragen aan de
BelastingTelefoon thans nog niet mogelijk.
“Daar moet verandering in komen”, vindt
staatssecretaris Frans Weekers (Financiën).
Om een en ander te realiseren heeft de
Belastingdienst de afgelopen tijd al een
proef gedraaid met het doorverbinden van
de pittige en dossiergebonden vragen over
Toeslagen naar gespecialiseerde medewerkers. De uitkomst daarvan is dat zo’n
70.000 vragen beter en sneller konden
worden beantwoord. De belangrijkste uitkomst van de proef is dat de beller sneller
antwoord krijgt en dat er geen terugbelafspraak meer nodig is.
Weekers wil de proef nu verder uitbreiden,
zodat ook fiscaal intermediairs, ondernemers en particulieren van deze dienstverlening gebruik kunnen gaan maken. Begin
volgend jaar moet de doorverbindmogelijkheid voor alle ondernemers een feit
zijn. De BelastingTelefoon beantwoordt
jaarlijks zo’n 14 miljoen vragen van belastingplichtigen. Het aantal gesprekken
dat naar een specialist of inspecteur zal
worden doorverbonden, wordt geschat op
enkele honderdduizenden.

Slimme dga fiscaal
beloond

Weekers: openbare
belastingrechtspraak
voor bedrijven en
particulieren

Het rentedragend geld lenen van de eigen
BV om dat in privé tegen een hogere rente

Openbaarheid van rechtspraak is het uitgangspunt in de Grondwet. Dit houdt in
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dat procespartijen met naam en toenaam
worden genoemd in de zaken waarover
wordt geprocedeerd. Op dit moment wordt
daarop een uitzondering gemaakt voor
belastingzaken. In de meeste landen om
ons heen is dat niet zo. Staatssecretaris
Weekers (Financiën) wil dit meer in
lijn brengen met de Grondwet en met
de rechtspraktijk in de andere landen.
Daarom is hij van plan om in de loop van
dit jaar een wetsvoorstel te maken waarin
de anonieme belastingrechtspraak zal
worden vervangen door openbare rechtspraak. Weekers gaf tijdens een debat over
belastingen op 13 januari jl. in de Tweede
Kamer aan dat hij het wetsvoorstel eerst
in consultatie wil geven, want er zitten
de nodige haken en ogen aan openbare
belastingrechtspraak. Weekers: “Er zullen
in elk geval voorzieningen moeten worden
getroffen voor zaken die bijzonder privacygevoelig zijn. Er moet worden voorkomen
dat bepaalde bedrijfsinformatie op straat
komt te liggen die door de concurrent kan
worden misbruikt.” Door het wetsvoorstel
in consultatie te geven, wil Weekers reacties verzamelen vanuit de fiscale rechtspraktijk. Daarna komt hij er definitief op
terug. Weekers komt met zijn plannen
tegemoet aan een wens die vrij breed leeft
in de Kamer.

regeling gekomen waarbij ondernemers
tijdelijk om uitstel van betaling van belastingschulden kunnen verzoeken.
Daarnaast gaat de Belastingdienst een
coulancerente vergoeden aan ondernemers
die te lang op hun buitenlandse btw-teruggaaf hebben moeten wachten.
De teruggaafprocedure werkt als volgt. De
Nederlandse ondernemer dient een verzoek in via een speciale internetsite van de
Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt het verzoek op volledigheid. Daarna
stuurt de Belastingdienst het naar de lidstaat waar de btw is betaald. Die lidstaat
neemt het verzoek in behandeling. Een
lidstaat moet zijn beslissing om het teruggaafverzoek toe te kennen of af te wijzen,
mededelen binnen vier maanden na de
technisch correcte ontvangst van een verzoek. Als het stellen van nadere vragen
nodig is, kan de termijn van vier maanden
worden verlengd. Indien een lidstaat de
teruggaaf toekent, betaalt die lidstaat het
terug te betalen bedrag rechtstreeks uit
aan de Nederlandse ondernemer. Er gaat
op dit moment echter nog te veel mis.
Weekers hoopt met de door hem genomen
maatregelen aan de problemen van deze
ondernemers tegemoet te komen.

komen waarin voorstellen zullen worden
opgenomen voor een alternatieve regeling,
zonder rittenregistratie.
Deze voorstellen zullen in nauw overleg
met de sector worden uitgewerkt. Daarbij
zal ook worden gekeken naar de bijtelling voor de bestelauto van de zelfstandige
zonder personeel.
Bij de uitwerking van een regeling waarbij
de rittenregistratie achterwege kan blijven,
kan echter niet voorbij worden gegaan
aan de mogelijke budgettaire effecten van
een dergelijke regeling. Dergelijke effecten
dienen generiek dan wel specifiek binnen
de groep van bestelauto’s te worden opgevangen, bijvoorbeeld door het aanpassen
van tarieven in de motorrijtuigenbelasting
of het aanpassen van de belasting van
personenauto’s en motorrijwielen, aldus
Weekers.

Verplichte schatting
voorlopige aanslag
Vennootschapsbelasting
vervallen
De verplichting voor de vennootschapsbelasting om binnen 7 maanden na afloop
van het boekjaar de belastbare winst te
schatten, is met ingang van 2011 vervallen. De Belastingdienst kijkt dit najaar
wel of het ontbreken van een voorlopige
aanslag op basis van historische gegevens
terecht is. Belastingplichtigen voor wie dit
niet het geval is, ontvangen dan een brief
met het verzoek een schatting te doen.

Weekers komt
ondernemers met
buitenlandse btw
tegemoet

Alternatieve regeling
rittenregistratie
bestelauto’s op komst

Voor veel ondernemers die te maken hebben met het terugvragen van buitenlandse
btw verlopen de teruggaafprocedures verre
van vlekkeloos. Dat kan al snel tot liquiditeitsproblemen leiden. Daarom is staatssecretaris Weekers (Financiën) met een

Staatssecretaris Weekers (Financiën) wil de
rittenregistratie voor bestelauto’s (bedoeld
om de bijtelling voor privégebruik)
afschaffen. Weekers schrijft in een brief
aan de Tweede Kamer dat hij in juni van
dit jaar met een zogenaamde autobrief zal

Fiscale aftrek
pensioenpremie zzp’ers
naar 10 jaar
Zzp’ers kunnen binnenkort langer fiscaal
gefaciliteerd meeliften in de pensioenregeling van het bedrijf waar ze het laatst in
loondienst waren. Staatssecretaris Weekers
(Financiën) is van plan de maximale termijn voor de fiscale aftrekbaarheid van
pensioenpremies te verlengen van 3 naar
10 jaar. Weekers schrijft dit in antwoord
op Kamervragen.
Het is de bedoeling dat de langere termijn
voor de fiscale faciliteit in 2012 ingaat.
Zzp’ers kunnen dan maximaal 10 jaar de
pensioenpremie fiscaal aftrekken. “Voor
zzp’ers in Nederland betekent dat een forse
verbetering van hun pensioenvoorwaarden”, aldus Weekers.
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Villataks definitief van
de baan

geen eurovignet heeft gekocht. Extra
informatie over het eurovignet is te vinden
op de site van de Belastingdienst.

Het kabinet heeft het wetsvoorstel waarmee de zogenaamde villataks zijn intrede
zou doen, definitief ingetrokken. Dat
betekent dat de inflatiecorrectie, die ieder
jaar wordt doorgevoerd op bedragen en
vrijstellingen in de Wet inkomstenbelasting 2001, ook van toepassing blijft voor
het eigenwoningforfait. De hoogte van dit
bedrag is in bijna alle gevallen 0,55 procent van de WOZ-waarde.
Voor woningen met een WOZ-waarde
vanaf € 1.020.000 (prijspeil 2011) geldt
een opslag. Nu wordt het grensbedrag
jaarlijks geïndexeerd. Het wetsvoorstel
voorzag er echter in dit bedrag te bevriezen, waardoor het toptarief in de toekomst
op steeds meer huizen van toepassing zou
zijn. Het kabinet Rutte vindt die ontwikkeling ongewenst en heeft daarom besloten
het wetsvoorstel in te trekken. Het wetsvoorstel werd begin 2010 bij de Tweede
Kamer ingediend. Bij de val van het vorige
kabinet heeft de Kamer het wetsvoorstel
controversieel verklaard, waardoor de
behandeling werd uitgesteld.

Belastingdienst pakt
gesjoemel met kassa’s
aan

In 2011 € 1.500
BPM-korting op Euro-6
dieselpersonenauto’s
Sinds 1 januari 2011 moet elke nieuwe
dieselpersonenauto zijn voorzien van een
affabriekroetfilter op grond van de dan
geldende Euro-5 norm. Nederland maakt
gebruik van de mogelijkheid om vanaf
1 januari 2011 Euro-6 dieselpersonenauto’s fiscaal te stimuleren.
De stimulering mag blijven bestaan totdat
de Euro-6 norm verplicht wordt (per
1 september 2015). Deze stimulering
houdt in dat in 2011 voor een Euro-6
dieselpersonenauto een korting op de BPM
geldt van € 1.500, in 2012 € 1.000 en in
2013 € 500.

Colofon
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de
grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juistheid en volledigheid van de nieuwsbrief kan echter
niet worden gegarandeerd. De samenstellers en de
uitgever accepteren dan ook geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die het directe of
indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief.

€ 15 miljoen aan
naheffingen en
boetes voor ontduiken
eurovignet
De Belastingdienst heeft over 2010 voor
ruim € 15 miljoen aan naheffingen en
boetes opgelegd bij vrachtwagentransporteurs die ten onrechte niet in het bezit
waren van een eurovignet. Grote en zware
vrachtauto’s belasten de wegen extra en
hiervoor moet een aparte heffing worden
betaald: belasting voor zware motorrijtuigen (BZM), het zogenoemde eurovignet.
Ruim 80 procent van de vrachtwagentransporteurs betaalt gewoon BZM. De
correcties richten zich op de kleine 20 procent die zich niet goed aan de regels houden. Staatssecretaris Weekers (Financiën)
heeft gezegd dat de intensieve controles
voorlopig doorgaan: “We blijven dit controleren, ook omdat het ontduiken van
BZM oneerlijke concurrentie met zich
meebrengt tegenover transporteurs die
zich wel aan de regels houden.”
De eurovignetten zijn via internet en bij
grote pompstations aan te schaffen. Voor
elke vrachtwagen zwaarder dan 12 ton
moet BZM worden betaald wanneer deze
op de snelweg rijdt. Wordt dit niet gedaan,
dan kan een naheffingsaanslag en een
boete volgen. Per 1 januari 2011 is de
boete verhoogd van 147 euro naar 246
euro. De boete kan bij herhaalde overtredingen oplopen tot enkele duizenden
euro’s.
Voor een vrachtauto die vaak op de snelweg rijdt, kan een jaarvignet voordeliger
zijn. Ander voordeel is dat de transportondernemer dan niet meer ‘per ongeluk’

Aan de Orde is een uitgave van de Nederlandse
Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

Hoofdredactie Mr Ed de Vlam
Redactie Fiscanet
Vormgeving Repro Design, Zutphen
Druk Drukkerij BibloVanGerwen, ’s-Hertogenbosch

De Belastingdienst waarschuwt ondernemers die omzet manipuleren met zogeheten afroommodules op hun kassa, dat
zij een boete riskeren van 100% bovenop
de belastingaanslag. Met een afroommodule kunnen ondernemers delen van hun
omzet op de kassa aanslaan zonder dat het
voor de Belastingdienst zichtbaar is.
Eerder ontdekte de FIOD dat een kassaleverancier uit Almere kassa’s verkoopt met
zo’n afroommodule. Uit een steekproef
van de Belastingdienst onder gebruikers
van deze kassa’s bleek dat 15% van de
mkb-ondernemers de omzet manipuleert.
Bij coffeeshopeigenaren bleek 1 op de 3
ondernemers een deel van de omzet te
verzwijgen. Eén coffeeshop verzweeg jaarlijks bijna een miljoen euro aan inkomsten.
Wanneer ondernemers vrijwillig aangeven dat ze op die manier omzet hebben
verzwegen, blijft de boete beperkt tot
maximaal 30%. Bovendien kunnen 2009
en 2010 boetevrij worden afgewikkeld.
Ondernemers die gebruik willen maken
van deze tijdelijke kans om alsnog eerlijk
belastingaangifte te doen, kunnen zich
sinds deze week melden op
kassa@belastingdienst.nl.
Staatssecretaris Weekers (Financiën) is
blij dat de meeste ondernemers hun omzet
netjes bijhouden. ‘Maar ondernemers die
sjoemelen met kassa’s moeten goed beseffen dat de Belastingdienst deze trucjes
kent. Fraudeurs die omzet blijven verzwijgen worden keihard aangepakt .’
De Belastingdienst beschikt over informatie dat ook andere leveranciers dit soort
modules inbouwen. Daarom voert de
Belastingdienst overleg met de branche om
te komen tot eerlijke kassasystemen.

©NOAB
Postbus 2478
5202 CL ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 614 14 19
Fax (073) 614 01 89
E-mail noab@noab.nl
Website www.noab.nl

