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Nodig om te weten
Willem Vermeend: verlaag belasting op spaartegoed:
Voormalig staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend herziet zijn geesteskindje: de
vermogensrendementsheffing. Hij vindt dat deze belasting op spaar- en beleggingstegoeden
op dit moment wel erg nadelig uitpakt voor de gewone man. Vermeend reageert op een artikel
van De Telegraaf over spaarders die flink aan koopkracht moeten inleveren, door de
historisch lage spaarrentes en stijgende inflatie.
“Ik sta nog steeds achter het systeem van de boxen”, zegt Vermeend. “Maar als we een
periode tegemoet gaan met zeer lage rendementen, dan zou het percentage waarmee wordt
gerekend, nu 4%, moeten worden verlaagd”.
Op 14 september 1999 zag het eerste concept van de huidige Wet inkomstenbelasting 2001
het daglicht, en eigenlijk vanaf dag één heeft men gewaarschuwd dat op enig moment het
fictief rendement van 4% als te hoog zou worden ervaren.
Verruiming kwijtscheldingsmogelijkheden kleine zelfstandigen:
Provincies, gemeenten en waterschappen krijgen meer mogelijkheden om lokale
belastingschulden van kleine zelfstandigen kwijt te schelden. Dit wordt geregeld in een
wijziging van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 die op 1 april 2011 in werking
treedt. Achtergrond van deze wijziging is dat kleine zelfstandigen anders dan werknemers en
uitkeringsgerechtigden in de huidige regeling geen aanspraak kunnen maken op
kwijtschelding voor hun lokale belastingen als zij op of onder de bijstandsnorm raken. Om
deze ongelijkheid op te heffen krijgen kleine zelfstandigen met een gering inkomen en zonder
vermogen voortaan dezelfde kwijtscheldingsmogelijkheden als niet-ondernemers voor de
lokale belastingen die niet met de uitoefening van het bedrijf te maken hebben. Voor hun
lokale privébelastingen zijn zij dan niet meer aangewezen op een zogenoemd
crediteurenakkoord (dat is een gezamenlijk akkoord met al zijn schuldeisers).
Handboek ondernemen 2011:
Op onze website hebben wij onder de button Dossiers het Handboek ondernemen 2011
geplaatst. Het is een lijvig boekwerk van meer dan 130 pagina’s, niet bedoeld om “even” door
te nemen of af te drukken maar meer bedoeld als naslagwerk. Het pdf bestand is
doorzoekbaar.
Woekerpolissen:
Over de zgn. woekerpolissen is al veel te doen geweest en wij kunnen U berichten dat die
lang slepende kwestie zal blijven slepen totdat deze is uitgewoekerd.
Als U over een woekerpolis beschikt, ontvangt U al een jaar of twee van Uw verzekeraar een
brief met daarin keurig netjes wat ze met Uw geld gedaan hebben en misschien ook nog
zullen doen. Dat van dat verhaal nauwelijks iets te begrijpen is klopt geheel, er zit namelijk
kop noch staart aan. In dit geval is het goed te weten dat U de mogelijkheid heeft om binnen
drie jaar (gerekend vanaf de eerste brief) de mogelijkheid heeft om per polis(!) bezwaar aan te
tekenen. Argumenten die U kunt gebruiken zijn o.a. dwaling, onjuist gebruik van het
hefboomeffect en het voorspiegelen van een onjuist rendement. Omdat de gehele kwestie van
de woekerpolissen zo diffuus is, staat het U vrij om ook in algemene bewoordingen bezwaar
aan te tekenen. Hoe dan ook, met het bezwaar aantekenen voorkomt U eventueel nog minder
rendement dan wat nu voorgespiegeld wordt.

Fiscale agenda:
Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft namens het Kabinet de fiscale agenda naar de
Tweede Kamer gestuurd. Deze bevat een toekomstvisie op een eenvoudiger, meer solide en
fraudebestendiger belastingstelsel, om de Nederlandse economie sterker te maken.
Doelstellingen zijn dat werken en ondernemen lonender wordt en fraude wordt aangepakt.
In de fiscale agenda wordt een beleidsvisie geformuleerd op het Nederlandse belastingstelsel.
Deze visie steunt op drie uitgangspunten: eenvoud, soliditeit en fraudebestendigheid en naast
de drie speerpunten zijn vijf stappen daartoe te onderscheiden:
1: Een verschuiving van de directe naar de indirecte belastingen:
Als deze verschuiving doorgaat, dan zal het lage percentage Omzetbelasting (thans 6 procent)
in stappen worden verhoogd naar bijvoorbeeld 8 procent. De Tweede Kamer heeft al
opgemerkt dat de reguliere (dagelijkse) boodschappen niet duurder mogen worden. Het tarief
voor de Loon- en Inkomstenbelasting zal naar beneden bijgesteld worden.
2: Verlaging en verbreding grondslag Vennootschapsbelasting:
Door verdere beperking van de renteaftrek binnen de Vennootschapsbelasting hoopt men het
toptarief voor de Vennootschapsbelasting te kunnen verlagen van 25 naar 24 procent.
3: Zelfstandige ondernemers:
Het bijna niet doordringbare woud van fiscale regels die op zelfstandige ondernemers van
toepassing zijn zal worden vereenvoudigd. Ook de ondernemingsfaciliteiten zoals
zelfstandigenaftrek, startersaftrek etc. gaan op de schop, en worden vervangen door één
basisaftrek van € 7.200,-- welke niet wordt geïndexeerd. De MKB winstvrijstelling zal blijven
en het boxensysteem zal worden uitgebreid met een vierde Box, zijnde de winstbox.
4: Loonbelasting:
Het systeem van Loonbelasting en premieheffing in de volle breedte is al meer dan 50 jaar
een hoofdpijn dossier. Het systeem moet geheel van tafel geveegd worden en uiteindelijk zal
er één percentage gaan gelden voor de Loonbelasting en de premies.
5: Verkeer tussen burgers en overheid v.v.:
Tot op de dag van vandaag gaat het verkeer tussen burgers en overheid nog steeds grotendeels
op papier. Eigenlijk te zot voor woorden gelet op de huidige technieken die ons ter dienste
staan.
Noot: Het dossier “fiscale agenda” zo lezende kan geconcludeerd worden dat er weer een
Staatssecretaris zit die er erg veel zin in heeft. Tal van zaken hebben al eerder in de Tweede
Kamer op de agenda gestaan maar haalden het niet vanwege budgettaire problemen en onze
inschatting is dat ook in deze opsomming zaken zitten die het niet zullen halen.
De fiscale agenda bevat geen blauwdruk voor een nieuw belastingstelsel dus zal naar onze
mening de huidige systematiek bij het oude blijven, zodat gemeld kan worden dat er wel naar
oplossingen gezocht wordt, terwijl men de problemen laat liggen.
Uitkering arbeidsongeschiktheidsverzekering:
Vaak is een polis voor arbeidsongeschiktheid vanuit een privésituatie afgesloten. Op termijn
kan het gebeuren dat men om welke reden dan ook het vaak beter vindt dat een eventuele
uitkering in een besloten vennootschap terecht komt.

Daar is natuurlijk niets op tegen, U moet het wel regelen voordat de polis tot uitkering komt,
anders kunt U geconfronteerd worden met eventueel dubbele heffing. De Belastingdienst
heeft gemeld hier strikter op te gaan controleren!
Fiscale rechtspraak wordt openbaar:
Al op 14 april 2011 hebben wij via Twitter het voornemen van de Staatssecretaris van
Financiën wereldkundig gemaakt. Wij zijn echt enthousiast over het plan om de fiscale
rechtspraak meer in de openbaarheid te brengen, het is ook meer van deze tijd om meer
openheid van zaken te geven. Wat niet verdwijnt is de fiscale geheimhoudingsplicht die rust
op belastingadviseurs, ambtenaren die de belastingwetten moeten uitvoeren en de rechters.
Indien een geschil uitloopt op een zaak in Eerste Aanleg, mogelijk nadien in hoger beroep dan
wel in (sprong)cassatie blijft voor beide partijen (de belastingplichtige en de Belastingdienst)
de mogelijkheid aanwezig om de rechter te verzoeken de deuren te sluiten. Uiteindelijk neemt
de rechter de beslissing om al dan niet de deuren te sluiten.
Ons kantoor neemt op dit moment deel aan de internetconsultatie die door het Ministerie van
Financiën is opengesteld. Doel van deze missie is het bereiken dat alle (!) uitspraken openbaar
worden gemaakt. Bij fiscale procedures heeft de Belastingdienst vaak al een voorsprong
omdat zij wel inzage krijgen in alle uitspraken, en ook dat is niet meer van deze tijd.
Leuk om te weten
Fietskilometeradministratie curieuze bepaling in werkkostenregeling:
De werkkostenregeling kent een aantal curieuze bepalingen, waaronder de
fietskilometeradministratie.
Waar het om gaat? Op de website van de Belastingdienst valt het volgende te lezen over de
situatie waarin een werkgever een fiets ter beschikking stelt aan zijn werknemer en gekozen is
voor de werkkostenregeling:
“Als u een fiets aan uw werknemer ter beschikking stelt, dan blijft de fiets uw eigendom. De
waarde in het economische verkeer van het privégebruik is loon van de werknemer. Deze
waarde is het aantal privékilometers vermenigvuldigd met de kilometerprijs. Een eigen
bijdrage van uw werknemer voor het privégebruik trekt u hiervan af. Als dat een negatief
bedrag oplevert, mag u dat niet van het loon aftrekken. De waarde in het economische verkeer
kan niet negatief zijn. Kilometers voor woon-werkverkeer rekent u tot de zakelijke
kilometers. U mag uw werknemer geen onbelaste (vaste) vergoeding betalen voor zakelijke
reizen waarvoor hij de fiets gebruikt, omdat er sprake is van vervoer vanwege de werkgever.”
Ons commentaar: “Wij zijn razend benieuwd hoe de kilometerprijs bepaald en gecontroleerd
moet worden.” Wij wensen alle postbezorgers, wielrenners en fietskoeriers veel wijsheid toe.
Het is wachten op:
• het “Coördinatiepunt privégebruik fiets” en
• de “Verklaring geen privégebruik fiets”.
Wilt U meer weten over deze Nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar dinkla@dinkla.nl
U mist een editie van de Nieuwsbrief, of U wilt nog meer nieuws, kijk op: www.dinkla.nl
Ondanks alle zorg die aan deze editie is besteed blijven vergissingen mogelijk en, mede op
grond van het informatieve karakter van deze Nieuwsbrief, kunnen wij, de samenstellers,
redactie en uitgever daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
Ons kantoor is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32045794
Ook deze Nieuwsbrief is een extra service van Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs

