
Simon
mr. S.J.M. Maas
Kerkakkers 14
5525 BB Duizel (gemeente Eersel)
T 0497 - 530 182
F 0497 - 530 181
M 06 - 533 514 56
simon@maasfi scalisten.nl 

Linda
mr. L.M. Maas - Aarts
Wolverstraat 3a
5525 AR Duizel (gemeente Eersel)
T 0497 - 842 574
F 0497 - 530 181
M 06 - 524 527 14
linda@maasfi scalisten.nl 

  Fiscaal nieuws   |  1

Fiscaal  Nieuws van Maas Fiscalisten
Taxent 2e kwartaal 2014

Oudedagsvoorzieningen 
volop in beweging 
Het verschuiven van de AOW-
leeftijd van 65 jaar naar 67 
jaar heeft gevolgen voor de 
diverse oudedagsvoorzieningen. 
Recent heeft het kabinet een 
voorstel ingediend om de 
wetgeving rondom de oudedags-
voorzieningen nog verder aan te 
scherpen. De eerste voorstellen 
zijn in de Eerste Kamer gesneu-
veld, maar met behulp van een 
aantal oppositiepartijen is een 
nieuwe poging gewaagd. Het is de 
bedoeling dat deze op 1 januari 
2015 van kracht worden. 

Het verschuiven van de AOW-leef-
tijd heeft tot gevolg dat er langer 
doorgewerkt dient te worden en 

dus meer jaren voor de oudedag 
kunnen worden gespaard. Dat heeft 
er toe geleid dat de mogelijkheden 
om met fi scaal voordeel inkomen 
naar de toekomst te schuiven zijn 
verkleind. Zo kan een ondernemer 
in 2014 minder reserveren via zijn 
oudedagsreserve (was 12% van 
de winst en is nu 10,9%). Ook de 
ruimte om (aanvullend) pensioen 
op te bouwen is verminderd. Zo is 
het percentage dat wordt gebruikt 
voor het bepalen van de jaarruimte 
verlaagd van 17% naar 15,5% en is 
het opbouwpercentage bij bijvoor-
beeld een pensioen op basis van 
een middelloonregeling verlaagd 
van 2,25% naar 2,15%. 
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Oudedagsvoorzieningen
Vervolg van voorzijde

Als de Eerste Kamer de plannen aan-
neemt worden de mogelijkheden om 
fi scaal vriendelijk te sparen voor later 
nog verder aangescherpt. Niet alleen 
de toe te passen percentages worden 
verder verlaagd (oudedagsreserve van 
10,9% naar 9,8%, lijfrente van 15,5% 
naar 13,8%, maximaal percentage bij 
middelloonregeling van 2,15% naar 
1,875%), maar er wordt ook een maxi-
mum gesteld aan het bedrag dat als 
grondslag voor de berekeningen gaat 
gelden. Voor het bepalen van de jaar-
ruimte en het pensioen wordt uitge-
gaan van een maximaal in aanmerking 
te nemen beloning van € 100.000. 

In het wetsvoorstel dat bij de Eerste 
Kamer ligt, is nog wel een alternatief 
opgenomen om extra geld opzij te leg-
gen voor later. Dit gaat dan via een ex-
tra vrijstelling in box 3. Mensen met een 
salaris van meer dan € 100.000 kunnen 
een bedrag storten op een speciale 
spaar- of beleggingsrekening. Over 
deze bedragen wordt dan geen vermo-
gensrendementsheffi ng geheven.

De wetgeving is behoorlijk complex. 
Het is verstandig om samen met een 
fi scalist of pensioenadviseur goed naar 
uw oudedagsvoorzieningen te kijken. 
Zeker wanneer u maandelijks een be-
drag opzij zet voor uw oudedag. Voor u 
het weet zet u bedragen vast die door 
de aangescherpte regels niet meer voor 
aftrek in aanmerking komen.

Belastingrente (voorheen 
heffi ngsrente) omhoog
Meer dan in het verleden zullen alle belastingplichtigen de aan hen op-
gelegde voorlopige aanslagen voor de inkomstenbelasting en vennoot-
schapsbelasting kritisch moeten beoordelen. Dat heeft te maken met de 
door de Belastingdienst te heffen rentepercentages, indien er later bijbe-
taald zal moeten worden.

de wettelijke rente voor handelstrans-
acties per 1 januari 2014. Voor de 
inkomstenbelasting geldt de wettelijke 
rente voor niet-handelstransacties. De 
Nederlandsche Bank stelt de wettelijke 
rentes om de drie maanden vast en 
heeft de rente voor handelstransacties 
per 1 april 2014 vastgesteld op 8,25% 
en voor niet-handelstransacties op 
3%, waardoor de belastingrente vanaf 
die datum voor de vennootschapsbe-
lasting dus 8,25% wordt en voor de 
inkomstenbelasting 4%, omdat het 
vastgestelde percentage lager ligt dan 
het minimum van 4%.

De belastingrente wordt berekend 
vanaf 1 juli na afl oop van het betref-
fende belastingjaar. Over 2013 wordt 
dus vanaf 1 juli 2014 belastingrente 
berekend over een dan nog bij te 
betalen bedrag aan belasting.

Om te voorkomen dat er (veel) rente 
moet worden betaald, moet beoor-
deeld worden of de aanslagen een 
juiste schatting van het inkomen of 
de winst weergeven. Overigens ook 
als er geen voorlopige aanslag 2014 is 
opgelegd, kan het verstandig zijn om 
een voorlopige aanslag opgelegd te 
krijgen. 

Veelal zal de voorlopige aanslag 
gebaseerd zijn op de inkomens of 
de winsten uit voorgaande jaren. Bij 
weinig wisselende niveaus zal dan de 
voorlopige aanslag niet veel te hoog 
of veel te laag zijn. Indien blijkt dat de 
voorlopige aanslag te laag is, kan men 
aan de Belastingdienst verzoeken een 
nadere voorlopige aanslag op te leg-
gen tot een hoger bedrag. Men dient 
dan het te verwachten inkomen of de 
winst goed in te schatten.

Per 1 januari 2014 heeft de Belasting-
dienst minimumpercentages (hoger 
kan wel, maar lager niet) voor de 
belastingrente ingevoerd: voor de 
inkomstenbelasting is dat 4% en voor 
de vennootschapsbelasting maar liefst 
8%. Dat hoge percentage voor de ven-
nootschapsbelasting is gebaseerd op 
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Nieuwe regels 
erfrecht
Volgens het huidige erfrecht kan 
een erfgenaam aansprakelijk zijn 
voor schulden van een erfl ater. 
Vaak blijkt dat pas achteraf. Een 
erfgenaam die vermoedt dat de 
erfenis meer schulden dan bezit-
tingen bevat, kan door benefi ciair 
te aanvaarden voorkomen dat hij 
aansprakelijk wordt voor schulden 
van de erfl ater. Hij verkrijgt dan al-
leen de goederen die zijn overge-
bleven na aftrek van de schulden. 

Om daar een einde aan te maken ligt 
er een voorstel om de erfgenaam 
te beschermen tegen onverwachte 
schulden, maar dan alleen als hem 
niets te verwijten valt. Indien de erf-
genaam op de hoogte was of kon zijn 
van de schulden, dan hoeft er geen 
bescherming te zijn. Het wetsvoorstel 
is intussen voor advies naar verschil-
lende instanties gestuurd.

Erfgenamen die op onverwachte 
schulden stuiten, kunnen straks bij 
de kantonrechter om (gehele of 
gedeeltelijke) ontheffi ng vragen van 
de verplichting om de schulden te 
betalen. Wordt de ontheffi ng volledig 
verleend, dan hoeft de erfgenaam de 
onverwachte schuld alleen te voldoen 
voor zover de erfenis nog positief is. 
Bij een gedeeltelijke ontheffi ng wordt 
vastgelegd wat de erfgenaam nog wel 
met eigen vermogen moet betalen.

Renteaftrek eigen woning bij 
lening eigen BV of ouders
Er dient jaarlijks een grote hoeveelheid informatie te worden verstrekt aan 
de Belastingdienst. Daar is in 2014 voor bepaalde situaties een extra infor-
matieverplichting bijgekomen. Dat geldt voor die gevallen waarin na 1 janu-
ari 2013 een nieuwe geldlening voor de eigen woning is afgesloten bij een 
geldverstrekker, niet zijnde een bank of verzekeraar. Veelal zijn dit leningen 
bij de eigen BV of bij de ouders. Uitgezonderd zijn op 31 december 2012 al 
bestaande leningen, ook al worden die later omgezet in een andere lening. 
Bestaande leningen vallen onder een overgangsregeling.

Er staat een strenge sanctie op het 
niet, niet tijdig of niet volledig melden: 
de rente over het betreffende jaar mag 
niet meer in aftrek worden gebracht. 
Met ingang van het jaar waarover de 
informatie wel tijdig is verstrekt, mag 
de rente weer wel in aftrek worden 
gebracht.

Er is al heel veel over te doen ge-
weest over de aftrekbaarheid van 
leningen voor de eigen woning (de 
eigenwoningschuld) en dat zal ook in 
de toekomst ook nog wel zo blijven. 
Het grote voordeel van een eigenwo-
ningschuld is de aftrekbaarheid van 
de rente, hoewel die aftrekbaarheid 
steeds verder wordt beperkt. 

Naast de nieuwe meldingsplicht moet 
de lening, die niet onder de over-
gangsregeling valt, ten minste annuit-
air (lineair mag ook) en in ten hoogste 
360 maanden worden afgelost. 

De nieuwe informatieplicht bestaat 
uit de melding bij de Belastingdienst 
via een speciaal daarvoor ontworpen 
formulier dat er een lening is verstrekt 
voor de eigen woning door de eigen 
BV of door de ouders, tot welk bedrag 
en onder welke voorwaarden, zoals 
verplichte afl ossing, looptijd en rente-
percentage. De melding moet gedaan 
worden vóór of uiterlijk bij het indienen 
van de aangifte inkomstenbelasting 
waarin men voor het eerst om aftrek 
van de rente op de lening verzoekt. 
Indien men lang uitstel heeft gekregen 
voor het indienen van de aangifte geldt 
een andere termijn voor de melding. 

Als de aangifte over 2013 pas in 2015 
wordt ingediend, moet het formulier 
vóór 31 december 2014 aan de Belas-
tingdienst worden toegezonden.

Latere wijzigingen in de voorwaarden 
van de lening moeten telkens binnen 
1 maand na afl oop van het kalender-
jaar aan de Belastingdienst worden 
doorgeven. 
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Kort nieuws
Vraag buitenlandse btw terug
Heeft u in 2013 in de andere EU-landen 
voor ten minste 50 euro aan buiten-
landse btw betaald? Dan kunt u deze 
terugvragen. U moet dan wel een in 
Nederland gevestigde btw-ondernemer 
zijn en de uit het buitenland verworven 
goederen en diensten gebruiken voor 
btw belaste bedrijfsactiviteiten.

Een teruggaafverzoek kunt u doen via 
de speciale internetsite: https://eubtw.
belastingdienst.nl/vrca-applicant/ 

De Belastingdienst dient uw verzoek 
binnen 15 dagen door te sturen naar 
het betreffende EU-land. Het buiten-
land dient het verzoek vervolgens bin-
nen 4 maanden (dan wel 8 maanden bij 
aanvullende vragen) af te handelen. Bij 
overschrijding van deze termijnen heeft 
u recht op een rentevergoeding. 

Heeft u btw betaald buiten de EU, dan 

dient u bij de buitenlandse belasting-
dienst na te vragen of en zo ja hoe u de 
buitenlandse btw kunt terugvragen.

Bezwaar 150-kilometergrens
Voor bepaalde uit het buitenland aan-
getrokken werknemers met een zeker 
minimuminkomen bestaat de aantrek-
kelijke 30%-regeling. Dan kan 30% 
van het bruto salaris onbelast worden 
vergoed zonder dat de extra kosten van 
het tijdelijk verblijf in Nederland aange-
toond moeten worden. 

Deze regeling geldt in beginsel niet 
voor werknemers die voorafgaand aan 
de tewerkstelling in Nederland woon-
achtig waren op een afstand van 150 
kilometer of minder van de grens met 
Nederland. Dit om oneigenlijke concur-
rentie in de grensstreek te voorkomen. 
De Hoge Raad heeft hierover preju-
diciële vragen gesteld aan het Hof 
van Justitie. Het adviesorgaan van dat 

Hof acht de huidige invulling van het 
per 150 kilometer-criterium voor de 
30%-regeling in strijd met het vrije 
verkeer van werknemers. De kans is 
groot dat het Hof dat advies volgt. 
Indien de 150-kilometergrens op uw 
werknemer van toepassing is, raden 
wij aan de Belastingdienst hiervan op 
de hoogte te brengen en bij afwijzing 
van de 30%-regeling bezwaar aan te 
tekenen. Zo kunt u de rechten van uw 
werknemer veiligstellen in afwachting 
van de hogere rechtspraak. 

Inkeren zonder boete vóór 1 juli
Heeft u mogelijk eerder niet opge-
geven binnen- en/of buitenlandse 
bankrekeningen? Voorkom een boete 
van maximaal 150% (bij recidive 300%) 
door vóór 1 juli 2014 dit alsnog bij de 
Belastingdienst te melden! Hiermee 
worden zwartspaarders gestimuleerd 
om zonder boete schoon schip te 
maken. 


