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Kabinet met handen in het
haar om AOW-heffing
Het kabinet heeft nog geen idee hoe de in het
regeerakkoord afgesproken AOW-heffing voor
rijke bejaarden is uit te voeren. Staatssecretaris
De Jager (Financiën) moest dat onlangs tijdens
het vragenuurtje in de Tweede Kamer erkennen. Volgens hem is het kabinet druk op zoek
naar uitvoerbare varianten.
De aanvankelijke bedachte manier, een heffing
voor 65-plussers met een aanvullend pensioen
boven de 18.000 euro en een voordeel voor
ouderen die tot hun 65e aan de slag blijven,
is in ieder geval te ingewikkeld. Ook later
mogelijke oplossingen bleken niet uitvoerbaar.
De AOW-heffing vanaf 2011 was tijdens de
kabinetsformatie een moeizaam bereikt compromis tussen CDA, PvdA en ChristenUnie. De
Jager wees het parlement erop dat er wat hem
betreft nog steeds een AOW-heffing komt, uitgevoerd door de Belastingdienst.
Recent liet de bewindsman weten dat de fiscus zijn grens bereikt heeft vanwege grote
ict-problemen en een jarenlange aanpak daarvan. Nieuwe ingewikkelde maatregelen als de
kilometerheffing vanaf 2012 zijn een brug te
ver en de in het regeerakkoord geplande AOWheffing is volgens hem zo niet uit te voeren.
De waarschuwende woorden leidden tot
onrust bij een aantal Kamerfracties die vrezen
dat belangrijke kabinetsmaatregelen vertraging
oplopen. De Jager en minister Camiel Eurlings

(Verkeer) benadrukten echter dat behalve
de AOW-heffing ook de kilometerheffing er
gewoon komt. Voor het innen van de heffing
heeft het kabinet helemaal de fiscus niet op
het oog, aldus Eurlings. Dat kan volgens hem
prima gedaan worden door publieke of private
partijen, of een combinatie daarvan.
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Schenkings- en successierecht
amateursportverenigingen
Op dit moment is het zo dat amateursportverenigingen niet in aanmerking komen
voor de status van algemeen nut beogende
instelling (ANBI). Dat heeft met name
consequenties voor het schenkings- en
successierecht. Is er bijvoorbeeld sprake
van een schenking aan een ANBI dan
geldt daarvoor een tarief van maximaal
11%. Als er echter wordt geschonken aan
een vereniging of stichting die geen ANBI
is, dan moet deze vereniging of stichting
minimaal 41% (en maximaal 68%) schenkingsrecht betalen. Een verschil dus van
op zijn minst 30% en dat maakt nogal wat
uit. Staatssecretaris De Jager (Financiën)
wil daar verandering in aanbrengen. Hij
komt dit najaar nog met een wetsvoorstel
waarin wordt geregeld dat amateursportverenigingen de status van ANBI kunnen
aanvragen.

Afschaffen renteaftrek
bedrijfsleven heeft ook
nadeel
Wanneer de renteaftrek op bedrijfsleningen verdwijnt, zoals enkele hoogleraren
en VNO-NCW voorstellen, wordt het voor
private equity-fondsen moeilijker om te
investeren in bedrijven die te kampen
hebben met schulden. Investeringen van
private equity-huizen, zoals die in Hema,
NXP en Van Gansewinkel, worden dan
minder aantrekkelijk.
De hoogleraren Frank Engelen, Henk
Vording en Stef van Weeghelen hebben
een plan ingediend waarin wordt voorgesteld de renteaftrek op bedrijfsleningen

de loonheffing de samenwerking tussen de
Belastingdienst en het UWV over 1 loonbegrip voor bedrijven nog dit jaar rond
zijn. Op het gebied van de successierechten kondigde de staatssecretaris al eerder
aan dat het tarief flink wordt verlaagd.
Daarnaast worden de vrijstellingen voor
kinderen en echtgenoten stevig verhoogd.
Als laatste beloofde De Jager ook een versimpeling van de vennootschapsbelasting.
Hij wil de grondslag verbreden en het
tarief omlaag brengen.

Minder files via fiscus

af te schaffen. VNO-NCW ondersteunt
dat voorstel en ook het ministerie van
Financiën ziet er wel brood in. Doel van
het plan is te voorkomen dat investeringsfondsen de bedrijven die zij leningen verstrekken met hoge rentelasten opschepen.
Daardoor lopen de schulden van dergelijke
bedrijven minder hoog op.
Nadeel van het plan is dat bedrijven minder aftrekposten hebben. VNO-NCW is
daarom nog voorzichtig in zijn goedkeuring. Als het plan wordt ingevoerd, zullen
de administratieve lasten omlaag gaan en
kan de dividendbelasting worden afgeschaft. De vennootschapsbelasting kan van
25,5 procent naar 20 procent, wat investering in Nederland stimuleert.

De Jager wil
vereenvoudiging
belastingen doorvoeren
Staatssecretaris De Jager (Financiën) wil
nog deze kabinetsperiode flinke vereenvoudigingen doorvoeren bij de vennootschapsbelasting, de successierechten en
de loonheffing. De bewindsman deed zijn
uitspraak onlangs tijdens een debat over
de belastingen. De bijeenkomst was georganiseerd door Het Financieele Dagblad,
BNR en Nova.
Volgens De Jager moet op het terrein van

De samenloop van een leaseauto en een
OV-jaarkaart van de werkgever mag
geen fiscaal nadeel meer opleveren. De
fiscus zal ook soepeler met de verhuiskostenvergoeding omgaan. Dat zijn twee
onderdelen van een actieplan tegen files
die staatssecretaris De Jager (Financiën)
wel ziet zitten. Het verruimen van de
belastingvrije kilometervergoeding bij
woon-werkverkeer en het herintroduceren van de belastingaftrek voor de werkkamer aan huis, gaat de staatssecretaris
bestuderen. De maatregelen worden voorgesteld in een rapport van de Taskforce
Mobiliteitsmanagement dat onlangs is
aangeboden aan de ministers Eurlings
(Verkeer en Waterstaat) en Cramer
(Ruimte en Milieu). Het rapport doet aanbevelingen om thuiswerk te bevorderen.
Zo moet het aantal autokilometers in de
spits met 5% worden teruggedrongen.
Het kabinet moet nog over deze plannen
beslissen; pas dan wordt duidelijk welke
fiscale maatregelen echt worden doorgevoerd.

Belastingdienst beslist
sneller
De Belastingdienst gaat volgend jaar
bezwaarschriften en beschikkingen op aanvraag sneller behandelen. Vanaf 1 januari
ontvangt u binnen 6 weken een uitspraak
op een bezwaarschrift. Een beschikking op
aanvraag ligt binnen 8 weken op de mat.
Deze termijnen zijn vastgelegd in de
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze
wet regelt de rechten en plichten die
burgers en overheid hebben ten opzichte
van elkaar. Bij het invoeren van deze
wet in 1994 kreeg de Belastingdienst een
uitzonderingspositie. In plaats van 6 of
8 weken had de Belastingdienst toen
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1 jaar de tijd om bijvoorbeeld een uitspraak op een bezwaarschrift te doen.
Sinds 1997 probeert de Belastingdienst
wel om zich zoveel mogelijk te houden
aan de Awb-termijnen. Meestal lukt dat
ook. De volgende stap is nu het afschaffen
van de officiële uitzonderingspositie. De
Belastingdienst gaat nu helemaal werken
volgens de Awb.

enkele specifieke verplichting bevat op
grond waarvan de lidstaten gehouden zijn
om toe te staan dat belastingplichtigen
het BTW-bedrag per artikel naar beneden
afronden. Geen succes voor Albert Heijn
dus.

Verrekening
omzetbelasting met
loonheffing

Regels voor afronden
van BTW-bedragen
Moet Albert Heijn het BTW-bedrag op de
dagelijkse boodschappen in het winkelmandje per artikel afrekenen of per kassabon? Omdat de BTW naar beneden mag
worden afgerond, levert het afrekenen
per artikel elke keer een miniem belastingvoordeel op. Alles bij elkaar opgeteld
is deze laatste methode zeer nadelig voor
de schatkist. Deze maas in de Wet op de
omzetbelasting werd al snel gerepareerd
door de wetgever. Albert Heijn is echter
van mening dat deze reparatie niet rechtsgeldig is en strijdig is met het Europese
recht. De Hoge Raad stelde hierover prejudiciële vragen aan het Europese Hof van
Justitie.
Dit Hof beslist dat er op dit punt geen specifieke communautaire regeling bestaat.
Daarom is het aan de lidstaten om de
regels en methoden vast te stellen voor de
afronding. De lidstaten zijn daarbij gehouden om de beginselen waarop het gemeenschappelijke stelsel van de omzetbelasting
is gebaseerd, te eerbiedigen. Voorts beslist
het Hof dat het gemeenschapsrecht geen

Afgelopen jaar testten enkele duizenden
medewerkers van Belastingdienst en UWV
in een eerste proef de vooringevulde aangifte. Ruim 90% van hen vond het voorinvullen van de aangifte een stap in de
goede richting.

Tot 1 juli werd op verzoek een teruggaaf
van de maandaangifte omzetbelasting verrekend met de vierwekenaangifte loonheffingen. Dit is nu in de wet vastgelegd.
Krijgt u omzetbelasting terug, dan kunt u
uitstel van betaling vragen voor de loonheffingen. Hiervoor moet u een verzoek
insturen bij uw eigen belastingkantoor. De
teruggaaf omzetbelasting wordt dan verrekend met de loonheffingen.

Proef Vooringevulde
Aangifte uitgebreid
De Belastingdienst gaat de proef met de
vooringevulde aangifte (VIA) het komende
jaar flink uitbreiden. Dat staat in een brief
die staatssecretaris De Jager (Financiën)
naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Alle particuliere belastingplichtigen die
digitaal aangifte doen, kunnen volgend
jaar als extra service via internet een
gedeeltelijk vooringevuld aangifteprogramma downloaden. Door het voorinvullen
wordt ook de kans op fouten in het aangifte- en verwerkingsproces verkleind.
Afhankelijk van de beschikbare informatie
wordt de aangifte door de Belastingdienst
vooringevuld met o.a. naam, adres en
woonplaatsgegevens, het burgerservicenummer, het loon, WOZ gegevens, enkele
heffingskortingen en het bedrag van de
Voorlopige Teruggaaf. Het aantal vooringevulde gegevens verschilt dus per belastingplichtige. Deze kan de gegevens vervolgens
controleren en aanvullen. Naar schatting
1,5 miljoen mensen kunnen een volledig vooringevulde aangifte downloaden.
De Belastingdienst streeft ernaar om op
termijn voor particulieren de aangifte zo
volledig mogelijk in te vullen en daarnaast
het behandelproces van de aangifte verder
te versnellen. Dat betekent dat uiteindelijk
de voorlopige aanslag komt te vervallen
en meteen een definitieve aanslag wordt
verstuurd.

Meer ruimte voor lage
BTW-tarieven
Deze zomer presenteerde eurocommissaris
Kovics een voorstel voor de verruiming
van lage BTW-tarieven. Het betekent dat
Nederland voor arbeidsintensieve diensten het lage tarief van 6% mag blijven
hanteren. De BTW voor onder meer kappers, schoenmakers en fietsenmakers
werd in 2000 verlaagd om meer banen te
scheppen en zwartwerken te bestrijden.
Onderzoeksbureau Research voor Beleid
stelde in 2002 dat de maatregel niet het
gewenste effect had. Brussels onderzoek
wijst echter uit dat EU-brede verlagingen
het bruto nationaal product met 1 procent
verhogen. De Nederlandse regering is altijd
warm pleitbezorger geweest van het nieuwe regime, net als de Franse overheid.
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Werkgevers klagen al lang over de willekeur van BTW-verlagingen in Europese
lidstaten. Kovics bepaalt nu op welke
diensten en producten een laag tarief mag
worden toegepast, maar dat zal niet tot
uniform Europees beleid leiden. De lidstaten mogen nog altijd zelf bepalen of ze
de verlaging daadwerkelijk doorvoeren.
Verdere producten en diensten waarvoor
Kovics BTW-verlagingen mogelijk wil
maken zijn onder meer inlegkruisjes, kinderzitjes, luisterboeken, werkzaamheden
(zowel bouw als schoonmaak) aan religieuze gebouwen en woonhuizen en restaurantvoedsel.

Geen bewaarplicht
papieren kassarollen
Kassabonnen en kassarollen vormen in het
algemeen een onderdeel van de administratie waarvoor een bewaarverplichting
geldt. Papieren kassabonnen en kassarollen hoeven niet te worden bewaard als de
gegevens ook digitaal beschikbaar zijn.
Dat staat in een brief die staatssecretaris
De Jager van Financiën naar de Tweede
Kamer heeft gezonden. De Kamer had
over dit punt vragen gesteld. Van belang is

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.

voorts nog dat de (digitale) administratie
toegankelijk is en binnen een redelijke termijn raadpleegbaar is voor een eventuele
controle door de Belastingdienst.

De BPM-differentiatie
naar energielabel
geëvalueerd
Een breed samengestelde werkgroep
(ANWB, BOVAG, Platform Duurzame
Mobiliteit, Ministerie van Financiën,
Ministerie van V&W, Ministerie van
VROM, RAI Vereniging, RDW, Stichting
Natuur en Milieu, VNA) evalueerde de
bonus/malus regeling BPM naar energielabel over de periode 1 juli 2006
(invoerdatum) tot en met december 2007.
Personenauto’s met een groen label A of
B krijgen een korting op de aanschafbelasting (BPM) van 1.000 euro respectievelijk
500 euro, terwijl relatief onzuinige auto’s
met een label D, E, F of G een opslag op
de BPM krijgen van respectievelijk 135
euro, 270 euro, 405 euro en 540 euro.
De bonus/malus regeling BPM naar
energielabel beoogt een verschuiving in
de marktaandelen van relatief onzui-
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nige naar relatief zuinige auto’s. In het
Belastingplan 2006 werd de CO2-reductie
van de regeling ingeschat op 0,1 Mton
in 2011. De werkgroep stelt vast dat de
beoogde verschuiving in de marktaandelen
in belangrijke mate is opgetreden: in de
tweede helft van 2006, na invoering van
de bonus/malus regeling, waren de marktaandelen van het A- en B-label beduidend
groter dan in de eerste helft van 2006, respectievelijk de tweede helft van 2005.
In de directe periode rondom de invoering
van de bonus/malus regeling valt verder
op dat de marktaandelen van het C- en
D-label beduidend dalen en dat de marktaandelen van het E-, F- en G-label (zeer)
licht dalen en/of gelijk blijven. Het CO2effect van de verschuivingen sinds medio
2006 schat de werkgroep voor 2020 in op
0,1 à 0,2 Mton. Dit spoort globaal met de
in het Belastingplan 2006 opgenomen verwachting.
Alles overwegend is het oordeel over de
medio 2006 ingevoerde bonus/malus regeling BPM naar energielabel neutraal tot
gematigd positief. Het beoogde effect is in
belangrijke mate bereikt, maar onzeker
is of er sprake is van een oorzakelijk verband.
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