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Fiscaal
Vernietigde boete mag alsnog
worden opgelegd
Een belastingbetaler kreeg van de inspecteur een naheffingsaanslag dividendbelasting, verhoogd met een boete vanwege
winstuitdeling. In eerste instantie vernietigde de Rechtbank Arnhem de naheffingsaanslag en de boete, maar vervolgens
draaide het Hof Arnhem dat weer terug.
Volgens het Hof waren de naheffingsaanslag en de boete wél terecht. Waarop de
man ging in cassatie ging. Volgens hem
had het Hof de boete niet opnieuw
mogen opleggen.
De Hoge Raad zag niet in waarom het Hof
de boete niet alsnog zou mogen opleggen.
Wel werd de boete verlaagd vanwege
overschrijding van de redelijke termijn
door de fiscus.
Dit is nieuw én verrassend! Tot nu toe was
het zo dat als je gelijk kreeg bij de
Rechtbank, de boete er bij een hogere
rechter vanaf ging (ook als je uiteindelijk
toch verloor), omdat je een ‘pleitbaar
standpunt’ had ingenomen, oftewel een
standpunt dat zo redelijk en verdedigbaar
was dat je er (aanvankelijk) een rechter
mee kon overtuigen. Dat is dus niet meer
het geval.

Loonheffing over dwangsommen
Een werkgever kwam zijn pensioenverplichtingen voor een ex-werknemer niet
na, en moest dat alsnog doen onder druk
van dwangsommen. Daarover hield hij
loonheffing in. De ex-werknemer meende
echter recht te hebben op de volledige
dwangsommen en stapte naar de rechter.
Het Hof Den Haag oordeelde dat de
dwangsommen voortvloeiden uit het niet
C E I F E R

Fiscaal

nakomen van de pensioentoezegging, en
zo sterk samenhingen met de vroegere
dienstbetrekking, dat er inderdaad sprake
was van loon. Dit werd bevestigd door de
Hoge Raad.

Overig
Uitgelicht

De Hoge Raad is het eindstation.
Daardoor is nu een definitief einde gekomen aan een slepende discussie waar al
meerdere rechters zich over hadden uitgesproken.

Rittenregistratie voor bestelauto’s afgeschaft
Voor bestelauto’s die uitsluitend zakelijk
gebruikt worden, hoeft vanaf 1 januari
2012 geen rittenregistratie meer bijgehouden te worden ter vermijding van de bijtelling voor privégebruik. U kunt volstaan
met het aanvragen van een ‘Verklaring
uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’
(bij de inspecteur). Als er sprake is van
personeel, moeten zowel de werknemer
als de werkgever tekenen. Zzp’ers, die ook
van de nieuwe regeling gebruik mogen
maken, kunnen vanzelfsprekend in hun
eentje tekenen.
Let op: met de bestelauto mag echt geen
kilometer privé worden gereden. Gebeurt
dat wel – wat behoorlijk streng gecontroleerd wordt – dan volgen er boetes, bijtellingen en naheffingen. Oók bij de werkgever, als die had kunnen weten dat zijn
werknemer het busje privé heeft gebruikt
(bijvoorbeeld door een tankbon of een
verkeersboete op een plek die buiten de
normale route lag).
Voor 2012 geldt een overgangsregeling.
Wie dat wil, mag dit jaar nog steeds
gebruik maken van de ‘Verklaring geen
privégebruik auto’ en een rittenregistratie
bijhouden. In dat geval geldt tevens de
oude voorwaarde dat er maximaal 500 km
privé mag worden gereden.
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Geen btw-belaste verhuur en
toch btw-aftrek
Een bv liet een leeg kantoorpand opknappen om het aantrekkelijk te maken voor
verhuur, en trok de bijbehorende btw af
omdat het pand belast verhuurd zou gaan
worden. De huurder wilde het pand in
units gaan onderverhuren en liet een
informatiebalie inrichten in de hal van het
pand. Maar kort daarna werd de huurovereenkomst ontbonden, zonder dat het
tot onderverhuur was gekomen. Waarna
de inspecteur een naheffingsaanslag
oplegde voor de afgetrokken verbouwingsbtw. Op zich wel logisch, omdat er niets te
verrekenen viel, maar toch niet terecht.
Het Hof Den Haag vernietigde de naheffingsaanslag, waarna de staatssecretaris in
cassatie ging. De Hoge Raad oordeelde
uiteindelijk dat het niet redelijk was om
het recht op aftrek afhankelijk te maken
van het al dan niet doorgaan van de
onderverhuur. De intentie om btw-belast
te gaan verhuren, was voldoende. De
bouw van de informatiebalie speelde
daarbij een belangrijke rol.
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Hoge boete voor onjuiste
aangifte
Een ex-medewerker van de bank Mees
Pierson kreeg een boete van € 200.000
vanwege een onjuiste IB-aangifte. In zijn
aangifte had hij zijn ontslagvergoeding
van bijna 4 miljoen euro belast tegen
45%. Volgens de Belastingdienst had dat
(gedeeltelijk) het toenmalige toptarief van
60% moeten zijn, vanwege de bonus die
deel uitmaakte van de ontslagvergoeding.
Uiteindelijk kwam het tot strafrechtelijke
vervolging vanwege het opzettelijk doen
van onjuiste aangifte. Volgens de strafrechter was er geen sprake van een pleitbaar standpunt, omdat de ex-medewerker
had nagelaten om deskundig advies in te
winnen of de kwestie voor te leggen aan
de inspecteur. Omdat de man niet eerder
strafrechtelijk veroordeeld was, en voorlopig niet zal kunnen werken bij een
financiële instelling, zag de rechter af van
een gevangenis- of werkstraf. Een boete
van € 200.000 vond hij wel genoeg.
Moraal van dit verhaal: voorkom het
verwijt van opzet door in voorkomende
gevallen grondig fiscaal advies in te winnen
(of zelf een afspraak met de inspecteur te
maken).

overgangsrecht, met name wanneer de
waarde van de woning gedaald is. Er zijn
ook alternatieven, zoals het terugverkopen
van de woning aan de ouders, of afkoop
van het beperkte recht gevolgd door huur.
De overgangsregeling is niet verplicht.
Je mag zelf kiezen of je er al dan niet
gebruik van wilt maken.

Praktijkpand van bv naar privé
Een accountant bracht zijn IB-onderneming
in in een bv. Omdat hij de bv wilde vestigen
in een nieuw pand, wilde hij zijn ‘praktijk
aan huis’-pand (dat deel uitmaakte van het
ondernemingsvermogen) niet meenemen
bij de inbreng. Hij bracht het pand dus
over naar zijn privévermogen. Het daarbij
ontstane boekverlies van € 216.000 bracht
hij bij zijn aangifte IB ten laste van zijn
belastbaar inkomen. De inspecteur
weigerde de aftrek omdat hij vond dat
zowel de inbreng- als de uitbrengwaarde
op 65% van de vrije verkoopwaarde
gesteld moesten worden. Het Hof Den
Bosch bepaalde echter dat de inbrengwaarde niet verlaagd hoefde te worden,
omdat de huurwaarde van de woonruimte
volgens een arrest van de Hoge Raad moest
worden meegenomen bij de bepaling van
de totale waarde.

Overgangsregeling erfbelasting Restschuld biedt weinig
bij vruchtgebruik woning
fiscale mogelijkheden
Er komt een overgangsregeling voor een
ongewenste situatie bij de heffing van
erfbelasting. De regeling is bedoeld voor
ouders die hun woning hebben verkocht
aan hun kinderen en daar zelf tot hun
overlijden in blijven wonen. Vroeger was
de waardestijging tussen het moment van
verkoop van de woning aan de kinderen
en het moment van overlijden onbelast.
Maar sinds de wijziging van de Successiewet
in 2010 is de waardestijging wel belast,
wat zeer ongunstig kan uitpakken. De
staatssecretaris heeft daarom een overgangsregeling gecreëerd waarin waardestijgingen van woningen die zich vóór
1 januari 2010 hebben voorgedaan,
onbelast blijven. De waardeontwikkeling
ná die datum wordt wel meegenomen
voor de erfbelasting.

Steeds meer huiseigenaren moeten hun
woning met verlies verkopen, waardoor
een negatieve overwaarde (negatieve
eigenwoningreserve) ontstaat. Dat kan
ertoe leiden dat naast de financiering
voor een eventuele nieuwe woning ook
een restschuld betaald moet worden aan
de bank, als de oude woning betaald was
met geleend geld. Voor zover mogelijk
kunt u zo’n restschuld het beste betalen
uit eigen middelen, omdat de rente niet
aftrekbaar is.
Wel kunt u de negatieve eigenwoningreserve in mindering brengen op een eventuele positieve overwaarde (positieve
eigenwoningreserve) als u binnen drie jaar
nogmaals verhuist naar een koopwoning.
Tegen die tijd lichten we dat graag nog
even persoonlijk toe.

Overigens is het niet in alle gevallen
gunstig om gebruik te maken van het
C E I F E R

Pas op met salarisverhoging
vlak voor pensioen
De Rechtbank Haarlem heeft onlangs
bepaald dat het verhogen van het pensioengevend salaris binnen 5 jaar voor de pensioeningangsdatum tot een onzuivere
pensioenaanspraak kan leiden. De rechter
verklaarde de gehele pensioenaanspraak
belast voor de waarde in het economisch
verkeer.
Natuurlijk mag je je salaris op elk gewenst
moment verhogen, zoveel je maar wilt,
zolang daarmee maar niet de pensioengrondslag wordt verhoogd. Die verhoging
van de grondslag mag niet meer bedragen
dan de cao-loonindex van dat jaar,
verhoogd met 2%.

Kerstdrukte geen excuus voor
gemiste deadline
Heeft u rond de kerst een bezwaar ingediend, houd er dan rekening mee dat de
fiscus geen begrip heeft voor eventuele
vertragingen, en dat u weinig steun zult
vinden bij de rechter.
De inspecteur verklaarde een bezwaar nietontvankelijk dat op 22 december binnen
had moeten zijn, maar op 27 december
arriveerde, met als poststempel 23 december.
De Rechtbank Haarlem achtte het niet
aannemelijk dat de belastingbetaler het
slachtoffer was geworden van de kerstdrukte bij de post, omdat het gezien het
poststempel van 23 december hoogst
onwaarschijnlijk was dat de brief voor de
vervaldatum op de post was gedaan.
Pak bij twijfel, haast, drukte of een poststaking altijd de auto of de fiets en breng
de stukken zelf! Vergeet niet te vragen
om een ontvangstbevestiging.

Periodieke gift alleen aftrekbaar met notariële akte vóóraf
Wie zichzelf verplicht om meerdere jaren
achtereen geld te geven aan een goed
doel, kan die giften aftrekken in box 1.
Die verplichting moet echter wel zijn vastgelegd in een notariële akte. En naar nu
blijkt: vooraf, en niet achteraf.
Iemand trok zijn kerkelijke gift af als
‘periodieke gift’. De inspecteur ging daar
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niet mee akkoord omdat het om een
‘overige gift’ zou gaan, waarvoor een
drempelinkomen en een maximum geldt.
De man ging in beroep en overlegde
daarbij een notariële akte van schenking
die hij kort daarvoor had laten opstellen.
De Rechtbank Arnhem verklaarde het
beroep ongegrond. De man had de akte
vooraf moeten laten opstellen.

Loonbelasting voor amateurvoetballers
De spelers van de A-selectie van een voetbalclub kregen via een speciaal daarvoor
opgerichte stichting een vaste spelersbijdrage en onkosten- en reiskostenvergoedingen. De inspecteur vond dat
de club inhoudingsplichtig was voor deze
bijdragen en vergoedingen, en legde een
naheffingsaanslag loonbelasting op plus
een boete van 50%.
De Rechtbank Breda bevestigde dat de
club zo nauw verbonden was met de
stichting dat loonheffing redelijk was.
De rechtbank vernietigde wel de boete,
omdat het standpunt van de club gezien
de stand van de rechtspraak in redelijkheid verdedigbaar was.
Dezelfde club had trouwens nóg een
akkefietje met de fiscus. De trainers (die
bij de club in dienst waren) kregen een
kledingvergoeding van € 400 per persoon.
De inspecteur pikte dat niet, en vond dat
€ 275 van dat bedrag aangemerkt moest
worden als loon, met een naheffing loonbelasting en een boete van 10% als gevolg.
De Rechtbank Breda was het daarmee
eens, omdat de club niet aannemelijk had
kunnen maken dat de (sport)kleding
alleen geschikt was om te dragen tijdens
het werk. Bovendien ontbraken de verplichte beeldmerken (zoals een clublogo)
ter grootte van minstens 70 vierkante
centimeter.

Hogere successievrijstelling
niet discriminerend
Het is niet discriminerend om kinderen
jonger dan 23 jaar en ondernemers een
hogere successievrijstelling te geven. Dat
heeft de Hoge Raad onlangs bepaald in
navolging van het Hof en de Rechtbank
Arnhem.
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Een erfgenaam had hierover een zaak
aangespannen omdat hij op basis van
internationale verdragen, waaronder het
Handvest van de grondrechten van de EU,
recht meende te hebben op dezelfde
vrijstellingen als jongeren onder de 23 en
ondernemers. De Hoge Raad oordeelde
dat er geen sprake was van discriminatie
en dat de vrijstellingen niet zondigden
tegen het Handvest.

Vrijwaring inleningsaansprakelijkheid
De fiscus wil bedrijven die gebruikmaken
van een gecertificeerd uitzendbureau in
de loop van 2012 vrijwaren tegen de
zogenaamde ‘inlenersaansprakelijkheid’.
(Dat is: de aansprakelijkheid van de inlener
voor de loonheffingen en omzetbelasting
wanneer de uitlener deze heffingen niet
betaalt). Voorwaarde wordt dan onder
meer dat het bedrijf een deel van het
factuurbedrag op een geblokkeerde
G-rekening stort. Ook komen er aangescherpte regels voor het toekennen van
certificaten door de Stichting Normering
Arbeid (SNA) aan uitzendbureaus. Deze
bureaus kunnen hun certificaat kwijtraken
bij een betalingsachterstand bij de fiscus.

De WOZ-waarde van woningen is tussen
1 januari 2010 en 1 januari 2011 gedaald
met gemiddeld 2,0%. De WOZ-waarde
vormt het uitgangspunt voor de berekening van het eigenwoningforfait bij de
aangifte inkomstenbelasting.
Om de belastingopbrengst gelijk te houden
wordt het eigenwoningforfait per 2012
met ongeveer 10% verhoogd.

Fiscus waarschuwt voor valse
e-mails
De Belastingdienst waarschuwt voor e-mails
waarin burgers wordt gevraagd naar hun
DigiD en wachtwoord voor het verkrijgen
van een toeslag. De afzender belooft je
snel aan een toeslag te kunnen helpen.
De overheid vraagt echter nooit per e-mail
of per telefoon om zulke gegevens. Houd
uw DigiD en wachtwoord altijd privé. De
Fiod zoekt uit wie deze e-mails verstuurd
heeft.
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Op 9 november 2011 is een nieuw belastingverdrag met Zwitserland in werking
getreden. Hierdoor kan Nederland met
terugwerkende kracht tot 1 maart 2010
informatie vragen aan Zwitserland, bijvoorbeeld bij vermoedens over zwartspaarders. Het oude verdrag stond geen
informatie-uitwisseling toe.
In het nieuwe verdrag is een bepaling
opgenomen over het inwinnen van inlichtingen door de Nederlandse fiscus bij
Zwitserse banken (via de Nederlandse en
Zwitserse ministeries van Financiën).
Daardoor kunnen de Zwitserse banken
geen beroep meer doen op hun vermaarde
bankgeheim.
Dat klinkt alarmerend, maar de soep wordt
minder heet gegeten dan hij wordt opgediend. Het Zwitserse bankgeheim blijft op
zich nog wel bestaan, en volgens het nieuwe
verdrag mógen er wel vragen worden
gesteld, maar de banken zijn niet verplicht
om te antwoorden. Van geval tot geval mag
beslist worden of er ook daadwerkelijk
antwoord wordt gegeven.

Hongkong is ook al geen
vrijplaats meer

WOZ-waarde 2% gedaald
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Nederland heeft een belastingverdrag
gesloten met Hongkong. Dit is vanaf
1 januari 2012 van toepassing op Nederlandse belastingen en vanaf 1 april 2012
op belastingen in Hongkong. Het verdrag
voorkomt dubbele belasting op inkomen
en vermogenswinsten en geeft zekerheid
over de fiscale behandeling van inkomsten
zoals ondernemingswinsten, dividenden,
arbeidsinkomen en pensioenen. Ook moet
het verdrag belastingontwijking voorkomen
en informatie-uitwisseling op belastinggebied mogelijk maken.

Nieuw besluit over btw-laag
Vanaf nu gelden er nieuwe regels voor het
lage btw-tarief (van 6%). De belangrijkste
wijzingen luiden als volgt:
• renovatie en herstel van woningen die
meer dan twee jaar geleden voor het
eerst in gebruik zijn genomen, vallen
niet meer onder het verlaagde btwtarief van 6%;
• het aanbrengen van energiebesparend
isolatiemateriaal (met uitzondering van
|
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glas) aan vloeren, muren en daken van
woningen meer dan twee jaar na de
eerste ingebruikneming valt onder het
lage btw-tarief;
• het verlaagde btw-tarief voor muzieken toneeluitvoeringen en optredens van
uitvoerende kunstenaars is vervallen;
• bij het verlaagde btw-tarief voor het
gelegenheid geven tot sportbeoefening
is de voorwaarde vervallen dat de aanbieder ook zelf aanvullende voorzieningen zoals kleed- en doucheruimtes en
sanitaire voorzieningen ter beschikking
moet stellen.

Meldingsplicht voor bedrijven
en particulieren
Vanaf 1 januari 2012 moeten bedrijven en
particulieren de volgende situaties melden
bij de fiscus:
• als een ‘verklaring uitsluitend zakelijk
gebruik bestelauto’s onjuist blijkt;
• als een ‘verklaring geen privé-gebruik
auto’s onjuist is;
• als er vermogen is nagelaten aan erfgenamen die daar niets van weten;
• als je te veel of te weinig omzetbelasting hebt betaald.
Critici vinden dat deze meldingsplicht te
ver doorschiet, en tot een administratieve
lastenverzwaring leidt.

Overig nieuws

waarop iemand pensioengerechtigd wordt.
De verandering wordt op 1 april 2012 van
kracht.

Werkgeversbijdrage kinderopvang verhoogd
De werkgeversbijdrage kinderopvang is
per 1 januari 2012 verhoogd. Werkgevers
betalen voortaan 1/3 deel van de kosten
(was: ongeveer 21%), ouders en overheid
nemen eveneens 1/3 deel voor hun rekening. Dit betekent dat de premieopslag
kinderopvang van 0,34% naar 0,50% is
gestegen.

Hoe ontsla je een bv-directeur?
Statutair directeuren zijn werknemers,
maar genieten nauwelijks ontslagbescherming. De aandeelhouders kunnen zo’n
directeur gewoon ontslaan, zonder ontslagvergunning. Wel gelden er opzegverboden.
Een directeur kan bijvoorbeeld niet ontslagen worden bij arbeidsongeschiktheid.
De kantonrechter in Leeuwarden boog
zich onlangs over een zaak van een directeur van een bv die na een overname was
ontslagen als bestuurder. Hij kreeg geen
geld meer van zijn werkgever, omdat die
vond dat de man ook als werknemer was
ontslagen. De rechter had geen bezwaar
tegen zijn ontslag als bestuurder, maar
wel tegen zijn ontslag als werknemer. Dat
kon niet vanwege het bovengenoemde
opzegverbod. Daarom moest het loon
worden doorbetaald, en moest de directeur
weer worden toegelaten tot het werk.

Deponering jaarrekening
bij KvK
De Kamer van Koophandel stuurt geen
bevestigingsbrief meer na het deponeren
van de jaarrekening. In plaats daarvan
kun je dat nu digitaal controleren via
www.kvk.nl/publicaties. Er is wel een
toegangscode nodig. Die kun je gratis
aanvragen via www.kvk.nl/toegangscode.

Verlofdagenregeling
vernieuwd
De verlofdagenregeling is per 1 januari
2012 gewijzigd. De belangrijkste veranderingen luiden als volgt:
• de wettelijke vakantiedagen (maximaal
20) vervallen 6 maanden na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd;
• een arbeidsongeschikte werknemer
bouwt nu ook tijdens zijn ziekteperiode
wettelijke verlofdagen op. Hij moet die
opnemen als hij op vakantie gaat;
• opgebouwde verlofrechten tot 1 januari
2012 blijven bestaan (met een verjaringstermijn van 5 jaar).
Werkgevers en werknemers mogen in de
cao voor een afwijkende verlofregeling
kiezen.

Veel ondernemers laten
fiscale voordelen liggen
Driekwart van de ondernemers laat zich
bij de aanschaf van een nieuw bedrijfsmiddel niet adviseren door hun accountant of adviseur. Daardoor laat 41% van
de ondernemers fiscaal voordeel liggen
door onvoldoende kennis van de regels.
Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van
Koophandel.
Slechts 38% van de ondernemers plant
investeringen zorgvuldig en profiteert
optimaal van de fiscale voordelen. Eén op
de 5 ondernemers is wel op de hoogte van
de regels, maar die ene investeert pas als
het echt nodig is, bijvoorbeeld nadat een
bedrijfsmiddel kapot is gegaan. Hij kan
dan niet meer kiezen om investeringen
naar voren te halen, of uit te stellen, als
dat fiscaal voordeliger is.

AOW voortaan vanaf
verjaardag
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel
aangenomen om de ingangsdatum van de
AOW-uitkering te verleggen van de eerste
dag van de maand waarin de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, naar de dag
C E I F E R
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Uitgelicht
Btw-correctie privégebruik –
Vragen en antwoorden
De btw-correctie voor het privégebruik
van een auto van de zaak, waar we eerder
al over berichtten, roept veel vragen op.
We beantwoorden ze graag voor u.

Waar ging het ook alweer over?
Voor een auto van de zaak geldt niet
alleen de bekende ‘bijtelling in de IB’,
maar ook de – iets minder bekende –
btw-correctie. Oftewel: een verplichte
terugbetaling van btw aan het einde van
het jaar, ter compensatie van te veel
afgetrokken btw. Die btw-correctie
(oftewel terugbetaling) bedraagt: 12%
van de bijtelling.
Vanaf 2008 is het ingewikkelder geworden, omdat de bijtelling afhankelijk is
geworden van de milieuvriendelijkheid
van de auto:
• 25% van de catalogusprijs (incl. btw)
voor gewone auto’s;
• 20% voor iets schonere auto’s;
• en 14% voor nóg schonere auto’s.
Omdat de bijtelling afhankelijk is geworden
van de milieuvriendelijkheid, is de btwcorrectie dat ook. Dat laatste veroorzaakt
problemen.

Wat zei de Rechtbank Haarlem?
Op 1 juni 2011 erkende de Rechtbank
Haarlem dat er sprake is van discriminatie
en dat omzetbelasting niet bedoeld is
voor milieubeleid. Met als gevolg dat voor
iedereen, onafhankelijk van het type auto,
het lage grondslagpercentage van 14%
ging gelden. En wel met terugwerkende
kracht tot het belastingjaar 2008, toen dat
percentage van 14% geïntroduceerd werd.
(En tót 1 juli 2011, waarover straks meer.)

leidde tot een tweesporenbeleid:
• het ministerie van Financiën ging in
beroep tegen de uitspraak van de
Rechtbank Haarlem (resultaat nog niet
bekend);
• door een wetswijziging werd per 1 juli
2011 de btw-correctie losgekoppeld van
de IB-bijtelling.

Ceifer Zeist
Utrechtseweg 131 • 3702 AC Zeist
Postbus 194 • 3700 AD Zeist
T (030) 692 80 90
F (030) 692 80 95
KvK Utrecht 30171059

Vanaf 1 juli 2011 wordt dus het werkelijke
privégebruik in de btw belast (als een
fictieve dienst), tegen het normale tarief
van 19%. Dat mocht daarvoor ook al,
maar in de praktijk kwam het weinig voor,
vanwege de administratieve rompslomp
die dit veroorzaakt. Bij wijze van goedkeuring mag in plaats daarvan een btwcorrectie van 2,7% van de cataloguswaarde
worden toegepast.

Ceifer Montfoort
Waardsedijk-Oost 4
3417 XJ Montfoort
T (0348) 46 87 15
E-mail info@ceifer.nl
Internet www.ceifer.nl

Wat deden de belastingbetalers?
Bedrijven en zzp’ers maakten massaal
bezwaar (omdat zij óók voor die 14%
wilden gaan). Op dit moment zijn er al
meer dan 100.000 bezwaarschriften ingediend. Dat kan oplopen tot 500.000 of
meer bezwaarschriften, wat tot een
ongekende chaos bij de Belastingdienst
kan leiden, omdat ze die bezwaarschriften
onmogelijk allemaal kunnen afhandelen.

Huh? Kun je bezwaar maken
tegen een aangifte-belasting?
De btw is weliswaar een aangiftebelasting,
maar je kunt bezwaar maken tegen je
eigen aangifte. Zolang de aanslag – om
welke reden dan ook – nog niet onherroepelijk vaststaat, kun je nog bezwaar
maken. Zelfs nu nog.

Hoe zinvol is een bezwaarschrift als er nog een
beroepsprocedure loopt?
Antwoord: niet geschoten, altijd mis. En:
baat het niet dan schaadt het niet.

Hoe reageerde de overheid?
14% Of 0%?
De overheid schrok zich een hoedje, omdat
er voor auto’s zonder CO2-uitstoot (elektrische auto’s dus) een nóg lager percentage
van 0% geldt. Waardoor de btw-correctie
zelfs tot nihil zou kunnen terugvallen. De
strop voor de schatkist zou dan kunnen
oplopen tot 0,5 miljard euro per jaar. Dat
C E I F E R

In de media wordt soms 14% en soms 0%
genoemd als uitgangspunt voor een
bezwaarschrift. Hoe kan dat? Dat hangt
samen met de periode waarop het
bezwaar betrekking heeft. Het percentage
van 0% werd pas in 2010 geïntroduceerd.
N I E U W S B R I E F
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