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Taxent 1e kwartaal 2014

Belastingdienst gaat hogere 
rente in rekening brengen 
U moet als ondernemer binnenkort 
uw aangifte inkomstenbelasting 
en/of vennootschapsbelasting 
over 2013 indienen. De aangifte 
inkomstenbelasting moet 1 april 
2014 bij de Belastingdienst 
binnen zijn en voor de aangifte 
vennootschapsbelasting ligt de 
deadline op 1 juni 2014. 

Voor de meeste ondernemers wordt 
uitstel gevraagd voor het indienen 
van de aangiften. Hierbij is het raad-
zaam om te kijken of de voorlopige 
aanslag die over 2013 is opgelegd 
wel correct is. Als zou blijken dat 
u over 2013 na verrekening van de 
reeds betaalde belasting nog een 
bedrag verschuldigd bent, moet u 
namelijk een aanvullende betaling 

doen zodra de aangifte door de 
Belastingdienst ontvangen is. De 
Belastingdienst mag u dan vanaf 
1 juli 2014 een rente in rekening 
brengen. Voor de aanslagen ven-
nootschapsbelasting bedraagt de 
rente minimaal 8% op jaarbasis (kan 
meer worden als rente zou stijgen) 
en voor de overige aanslagen wordt 
gerekend met een rente van mini-
maal 4% op jaarbasis. 

In het verleden was het bij dit soort 
percentages interessant om bewust 
een te hoge voorlopige aanslag op 
te laten leggen. Toen was de 
Belastingdienst namelijk verplicht 
bij het vergoeden van de rente ook 
de hoge percentages te hanteren. 
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Belastingdienst ...
Vervolg van voorzijde

Op grond van de huidige wetgeving 
hoeft de Belastingdienst alleen nog 
maar een rente te vergoeden als een 
teruggave door hun handelen te laat 
wordt verricht. Het zal duidelijk zijn 
dat wanneer u om uitstel voor het 
indienen van de aangifte vraagt, dit 
de Belastingdienst niet kan worden 
verweten. Gelet op de hoge percenta-
ges is het raadzaam om de voorlopige 
aanslagen goed te controleren en 
van belang om aan het einde van het 
jaar de voorlopige aanslagen over het 
betreffende jaar nog een keer op-
nieuw te bekijken. U kunt dan namelijk 
een nadere voorlopige aanslag laten 
opleggen en zo tijdig de verschuldigde 
belasting voldoen.

Als u een aanslag niet tijdig betaalt, 
moet er ook een rente aan de Belas-
tingdienst worden vergoed. Deze rente 
wordt de invorderingsrente genoemd. 
De rente begint te lopen op de eerste 
dag na de uiterste betaaldatum en 
eindigt op de dag vóór de dag dat 
u betaalt. De invorderingsrente zal 
voor alle aanslagen minimaal 4% gaan 
bedragen.

Conclusie: door de hogere rente die 
de Belastingdienst rekent, is het zaak 
om de voorlopige aanslagen serieus te 
beoordelen en te laten aanpassen als 
deze niet juist zijn berekend. Ook als 
u van mening bent dat de voorlopige 
aanslag te laag is.

Pensioen in eigen beheer
Veel directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) hebben pensioen opge-
bouwd in eigen beheer. Op die manier kan vennootschapsbelasting be-
spaard worden, pensioen worden opgebouwd en dat zonder dat er liquide 
middelen de onderneming verlaten. Bij de opstelling van de jaarrekening 
altijd weer een punt van aandacht. 

gehouden zijn het ontvangen dividend 
terug te betalen.

Een belangrijke rol is weggelegd voor 
de aandeelhouder en bestuurders van 
de vennootschap. De vergadering van 
aandeelhouders kan besluiten om divi-
dend uit te keren. Dat is slechts toege-
staan voorzover het eigen vermogen 
groter is dan de reserves die op grond 
van de wet of statuten moeten worden 
aangehouden. Dit is de zogenaamde 
balanstoets. Het bestuur van de B.V. 
moet daarnaast expliciet goedkeuring 
geven aan het besluit tot dividend-
uitkering zoals genomen door de 
vergadering van aandeelhouders. Het 
bestuur zal geen toestemming geven 
als zij redelijkerwijze kan voorzien dan 
wel weet dat na dividenduitkering de 
B.V. niet meer in staat is haar opeisbare 
schulden te voldoen (uitkeringstoets). 

Wordt zonder toestemming van het 
bestuur toch dividend uitgekeerd of 
is ten onrechte goedkeuring verleend 
door het bestuur voor dividenduit-
kering, dan zijn niet alleen de be-
stuurders hoofdelijk aansprakelijk 
maar kunnen de aandeelhouders ook 
gehouden zijn het ontvangen divi-
dendbedrag terug te betalen.

Vanaf de invoering van de zoge-
naamde Flex-B.V., 1 oktober 2012, mag 
alleen nog maar dividend uitgekeerd 
worden als getoetst is of er nadat 
dividend is uitgekeerd, voldoende 
liquiditeit in de B.V. aanwezig is om 
te zijner tijd pensioen uit te kunnen 
keren. Hier zit een addertje onder het 
gras. Veelal wordt de pensioenvoor-
ziening namelijk in de jaarrekening 
verantwoord voor de fi scaal actuariële 
waarde. Om te toetsen of er voldoen-
de ruimte is om dividend uit te keren, 
moet de pensioenvoorziening echter 
commercieel berekend worden. Alsdan 
kan het zijn dat de pensioenvoorzie-
ning ten minste tweemaal zo groot 
moet zijn. Een van de redenen daar-
voor is dat commercieel de rekenrente 
(op dit moment ) lager is dan de fi scaal 
verplicht te hanteren rente.

Zou er dus niet voldoende vermogen 
overblijven nadat de pensioenvoorzie-
ning commercieel is berekend en toch 
worden overgegaan tot het uitkeren 
van dividend, dan kan de Belasting-
dienst een boete opleggen waardoor 
de verschuldigde belasting inclusief 
boete kan oplopen tot 72%! Maar dat 
niet alleen, het bestuur is hoofdelijk 
aansprakelijk en de aandeelhouder kan 
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Kort nieuws
Schenkbelasting
Door een tijdelijke regeling kunnen 
tot 1 januari 2015 schenkers (niet 
alleen ouders aan hun kinderen) 
100.000 euro belastingvrij schen-
ken aan iedereen die men dat gunt, 
zonder leeftijdgrenzen. De ontvan-
gers moeten het geld wel gebruiken 
voor het bouwen of verbouwen van 
een huis of voor het afl ossen van een 
hypotheek op de eigen woning. 

Energie-investeringsaftrek (EIA)
De Energielijst 2014 is gepubliceerd 
met daarop meer dan 160 energie-
besparende technieken. Investerende 
bedrijven mogen 41,5% van de in 
aanmerking komende investerings-
kosten aftrekken van de fi scale winst. 
Bij een winstbelasting van 25% krijgt 
een ondernemer ongeveer 10% van 
het investeringsbedrag terug van de 
fi scus. Het drempelbedrag wordt met 
ingang van 2014 verhoogd naar 
€ 2.500.

Gebruikelijk loon iets omhoog
Het gebruikelijk loon wordt verhoogd 
tot minimaal € 44.000 in 2014 (was 
in 2013 nog € 43.000).  Het loon mag 
lager vastgesteld worden indien 
wordt aangetoond dat een lager loon 
gebruikelijk is. Een hoger loon is ver-
plicht indien dat gebruikelijk is. Ge-
lukkig mag het vast te stellen bedrag 
maximaal 30% afwijken van het loon 
dat zou gelden indien er geen sprake 
is van aandeelhouderschap.

Belastingplan 2014
Hoewel de overgang van 2013 naar 2014 vanuit fi scaal oogpunt niet spec-
taculair was, is er toch wel het een en ander veranderd. Onderstaand volgt 
een korte samenvatting van de belangrijkste veranderingen.

ouder. Er komt een overgangsrege-
ling voor oldtimers met een benzi-
nemotor die op 1 januari 2014 26 
jaar of ouder zijn, maar nog geen 
40 jaar. Voor deze voertuigen betaalt 
u maximaal € 120 per jaar (mits niet 
rijdend op LPG of diesel). Van de-
cember tot en met februari is rijden 
dan verboden. Dat laatste gaat in 
december 2014 in.

Loonheffi ngen 2014
� De afdrachtvermindering onderwijs 

is afgeschaft.
� De pseudo-eindheffi ng voor hoge 

lonen (crisisheffi ng) is verlengd.

BTW
� Teruggaven van BTW voortaan op 

maar 1 rekeningnummer op naam 
van de onderneming.

� Het verlaagd BTW-tarief voor reno-
vatie en herstel is verlengd. Voor de 
gebruikte materialen blijft het hoge 
BTW-tarief gelden.

AOW-leeftijd
� Per 1 januari 2014 wordt de AOW-

leeftijd 65 jaar en 2 maanden. Daar-
naast zijn er plannen om de AOW-
leeftijd sneller te verhogen: naar 66 
jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Het 
wetsvoorstel wordt in het voorjaar 
van 2014 ingediend.

Inkomstenbelasting
� Het tarief in box 2 (belastbaar inko-

men uit aanmerkelijk belang) wordt 
alleen in 2014 verlaagd van 25% naar 
22%. Het verlaagde tarief geldt tot 
maximaal € 250.000 per persoon.

� Het eigenwoningforfait stijgt met 
0,1% naar 0,7%. Dit forfait is het 
percentage van de WOZ-waarde die 
huiseigenaren bij hun inkomen moe-
ten optellen bij de belastingaangifte. 

Hypotheekrente 
� De hypotheekrenteaftrek wordt 

verder beperkt. Vanaf 2014 kan 
maximaal 51,5% (en dus niet meer 
52%) in de hoogste schijf worden 
afgetrokken. De renteaftrek gaat in 
stapjes van een half procent uitein-
delijk naar 38 procent.

Motorrijtuigenbelasting
� Vrijstelling geldt alleen nog voor 

zeer zuinige personenauto’s (CO2-
uitstoot niet hoger dan 50 gram per 
km.). Het maakt niet uit wat voor 
motor de personenauto heeft.

� Ook heffi ng als iemand een voertuig 
met een buitenlands kenteken heeft 
en hij/zij ingeschreven staat (of zou 
moeten zijn) in de gemeentelijke 
basisadministratie.

� Alleen nog vrijstelling voor oldtimers 
voor motorrijtuigen van 40 jaar en 
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Einde gouden handdruk
Vanaf 1 januari 2014 is het voor 
een (ex-)werknemer niet meer 
mogelijk om te kiezen voor een 
onbelaste ontslaguitkering (de 
gouden handdruk/stamrecht), in 
de vorm van een recht op perio-
dieke uitkeringen. Alleen als de 
werkgever in 2013 het ontslag 
heeft aangezegd én de ontslag-
datum op 31 december 2013 
vaststond, de dienstbetrekking 
daarna ook binnen korte termijn 
wordt ontbonden, er vóór 1 janu-
ari 2014 een overeenkomst met 
de werknemer is waaruit blijkt 
dat de werknemer een recht heeft 
op een periodieke uitkering ‘ter 
vervanging van gederfd of te der-
ven loon’ welke aanspraak wordt 
ondergebracht bij een erkende 
verzekeraar, alleen dan bestaat 
nog recht op een stamrecht. 

Voor degenen die op 31 december 
2013 in het bezit zijn van een stam-
recht/gouden handdruk al dan niet on-
dergebracht in eigen beheer dan wel bij 
een bank/verzekeringsmaatschappij en 
waarvan de verschuldigde ontslaguitke-
ring vóór 15 november 2013 door de 
(ex-)werkgever is overgemaakt op 
de bankrekening van de verzekeraar, 
blijven de regels van kracht zoals deze 
golden tot 31 december 2013. 

Vanaf 1 janauri 2014 is het toegestaan 
dat het stamrecht niet meer periodiek 
wordt uitgekeerd, maar in één keer 
wordt opgenomen. In tegenstelling tot 
vóór 1 januari 2014 is bij een opname in 
één keer geen zogenaamde revisierente 
(20%) verschuldigd. Bovendien wordt 
slechts 80% van het totale uit te keren 
bedrag in de belastingheffi ng betrok-
ken. Opgemerkt dient te worden dat 

opname alleen plaats kan vinden tegen 
de waarde in het economisch verkeer. 
Er kan dus een verschil zitten tussen 
de waarde volgens de balans (fi scale 
waarde) en de waarde in het econo-
misch verkeer.

Wat dan te doen als het ontslag ná 
1 januari 2014 heeft plaatsgevonden? 
De enige manier om fi scaal vriendelijk 
de ontslagvergoeding te incasseren, 
lijkt vooralsnog te zijn het bedrag af te 
storten in de pensioenregeling tot de 
fi scaal maximaal vrije ruimte. Alsdan 
ontstaat een hogere pensioenaan-
spraak waardoor belastingheffi ng 
wordt uitgesteld. Dit lijkt in ieder 
geval in 2014 tot de mogelijkheden 
te behoren. Naar verwachting zal in 
2015 namelijk de wetswijziging worden 
doorgevoerd inhoudende verlaging van 
pensioenrechten.


