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Tarief box 2 is tijdelijk verlaagd: 
dubbel voordeel!
Als u (mede) eigenaar bent van 
een besloten vennootschap (bv) 
moet deze bv over haar winst 
vennootschapsbelasting betalen. 
Over een bedrag tot € 200.000 
bedraagt de verschuldigde 
belasting 20%. Indien het te 
belasten bedrag meer bedraagt 
dan € 200.000 wordt over het 
meerdere 25% belasting geheven.

Vervolgens kan de winst na belas-
tingen aan de winstreserve worden 
toegevoegd of als dividend aan u 
als (mede) aandeelhouder worden 
uitgekeerd. Normaal vallen aan-
delen in een vennootschap in box 3, 
maar als u wordt aangemerkt als 
een aandeelhouder met een aan-
merkelijk belang dan moeten de 

opbrengsten uit die aandelen in box 2 
worden belast. U bent al aanmerke-
lijk belanghouder als u, al dan niet 
met uw partner, meer dan 5% van 
de aandelen bezit. In bepaalde ge-
vallen kunt u ook een aanmerkelijk 
belang hebben als u minder dan 5% 
van de aandelen bezit.
In box 2 wordt belasting geheven 
over de ontvangen dividenden of 
een eventuele verkoopwinst als u 
besluit de aandelen te verkopen. 
Normaal bedraagt de belastingdruk 
dan 25%. Voor 2014 geldt dat tot 
een bedrag van € 250.000 de belas-
tingdruk ‘slechts’ 22% bedraagt.
Als u een fi scaal partner heeft, dan 
kunt u zelfs dubbel profi teren van 
deze tijdelijke tariefsverlaging. 
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Tarief box 2
Vervolg van voorzijde

U mag dan namelijk er voor kiezen om 
een deel van uw box 2 inkomen aan uw 
fi scaal partner toe te rekenen. 
Uw fi scaal partner geeft dan een 
deel van het dividend aan en kan zelf 
gebruik maken van het tarief van 22%. 
Dit betekent niet dat uw partner ook 
recht heeft op het geld. Het voordeel 
is en blijft van u als aandeelhouder. U 
zult natuurlijk wel de door de fi scaal 
partner verschuldigde belasting moeten 
vergoeden.

Voorbeeld
Stel u verkoopt de aandelen in uw bv in 
2014 voor € 500.000. U heeft ze in het 
verleden verkregen voor € 20.000. 
U realiseert dus een meerwaarde van 
€ 480.000. Als u dit bedrag alleen 
aangeeft, moet u hierover € 112.500 (22% 
over € 250.000 en 25% over € 230.000) 
aan belasting betalen. Als u € 230.000 in 
de aangifte van uw fi scaal partner laat 
verwerken, wordt dit in totaal € 105.600 
(€ 55.000 door u te voldoen en € 50.600 
door uw partner). U realiseert dan dus een 
fi scaal voordeel van € 6.900.

Het is wel verstandig om samen met 
uw adviseur te bekijken in hoeverre het 
uitkeren van een dividend in uw geval 
een reële optie is. Voor u het weet bent 
u als aandeelhouder en/of bestuurder 
aansprakelijk voor schulden van de bv. 
Sinds 2012 is dat veel eerder het geval 
en dat kan voor zeer onaangename 
verrassingen zorgen. 

Wettelijke rente over heffi ngsrente
past vervolgens een andere regel toe, 
namelijk dat in eerste instantie een beta-
ling toegerekend moet worden aan de 
wettelijke rente en pas daarna aan de 
hoofdsom. Dat betekent dat na de beta-
ling door de Belastingdienst de wette-
lijke rente voor een deel blijft doorlopen. 
Door het eerst in mindering brengen 
van de wettelijke rente, bleef een deel 
van de te vergoeden heffi ngsrente nog 
onbetaald en daarover blijft de wette-
lijke rente doorlopen. 

In de procedure had de inspecteur op 
22 augustus 2009 de over het jaar 2007 
opgelegde voorlopige aanslag vennoot-
schapsbelasting ambtshalve verminderd. 
De ontvanger betaalde op 21 december 
2011 alsnog de heffi ngsrente over de 
periode van 1 juli 2007 tot en met 31 
december 2007. De Hoge Raad heeft 
bepaald dat de Belastingdienst vanaf zes 
weken na de ambtshalve vermindering 
van de voorlopige aanslag (dat wil zeg-
gen op 4 oktober 2009) heffi ngsrente 
had moeten vergoeden. Op dat moment 
gaat daarom de wettelijke rente lopen. 
Na 31 december 2011 loopt de wette-
lijke rente door over het bedrag dat de 
Belastingdienst toen te weinig blijkt te 
hebben betaald. Op dit moment zou de 
Belastingdienst dus nog het tekort uit 
het verleden moeten betalen, verhoogd 
met de wettelijke rente daarover. Of de 
Belastingdienst daar ambtshalve toe 
zal overgaan is nog onbekend. Voor 
alle zekerheid zal men in voorkomende 
gevallen een verzoek kunnen indienen.

Indien in het verleden bleek dat een 
voorlopige aanslag te hoog was 
vastgesteld gaf de Belastingdienst 
logischerwijs dat geld gewoon terug. 
Dat deed ze echter in de vorm van een 
ambtshalve vermindering van de eer-
der opgelegde voorlopige aanslag en 
niet in de vorm van een nadere (lagere) 
voorlopige aanslag. De reden daarvoor 
was dat er bij de vermindering geen 
heffi ngsrente vergoed behoefde te 
worden en bij een nieuwe voorlopige 
aanslag wel. De Hoge Raad vond dat 
geen juiste handelswijze en besliste in 
een arrest uit 2011 dat de Belasting-
dienst de heffi ngsrente toch verschul-
digd was.

Voordat een procedure bij de Hoge 
Raad tot een einde komt verstrijken 
vaak meerdere jaren. Dat had tot gevolg 
dat bovengenoemde heffi ngsrente 
heel laat werd betaald door de Belas-
tingdienst. Omdat die rente veel te 
laat werd betaald, is er vervolgens een 
procedure gestart over de vraag of de 
Belastingdienst over de te laat betaalde 
rente ook nog de wettelijke rente had 
moeten vergoeden. De Hoge Raad heeft 
nu geoordeeld dat bij te late vergoe-
ding van heffi ngsrente ook aanspraak 
bestaat op vergoeding van wettelijke 
rente (gebaseerd op de rente voor niet-
handelsschulden, tussen 3 en 4%).  

De wettelijke rente moet berekend 
worden over het terug te geven bedrag 
aan heffi ngsrente. De Hoge Raad 
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Negatieve na-
latenschappen
Nalatenschappen worden in toe-
nemende mate benefi ciair aanvaard. 
Hierdoor worden erfgenamen in 
principe niet aansprakelijk voor 
schulden uit een erfenis. Alleen als 
de nalatenschap positief is, zal de 
erfgenaam deze aanvaarden. Vaak is 
het echter de vraag of nog benefi ciair 
aanvaard kan worden omdat er door 
de erfgenamen al handelingen zijn 
verricht, waardoor er sprake is van 
een zogenaamde zuivere aanvaarding 
met alle plussen én minnen! 

Teneinde de erfgenaam meer be-
scherming te bieden tegen mogelijke 
schulden van de erfl ater ligt er een 
wetsvoorstel dat het volgende inhoudt.

Als een erfgenaam ná een zuivere 
aanvaarding van de nalatenschap 
bekend wordt met een schuld van de 
nalatenschap die hij niet kende en ook 
niet behoorde te kennen, dan kan deze 
erfgenaam binnen drie maanden na die 
ontdekking de kantonrechter verzoe-
ken om geheel dan wel gedeeltelijk te 
worden ontheven uit zijn verplichting 
om deze schuld uit zijn eigen vermo-
gen te voldoen voor zover deze niet uit 
de nalatenschap kan worden voldaan. 
Het is dan aan de kantonrechter om 
vast te stellen of en in hoeverre redelij-
kerwijze van de erfgenaam kan worden 
gevergd dat hij deze schuld uit zijn 
overige (eigen) vermogen voldoet.

Werkkostenregeling gaat toch door 
Het huidige keuzeregime tussen de vrije vergoedingen en verstrekkingen of 
toepassing van de werkkostenregeling acht staatssecretaris Wiebes niet langer 
gewenst en dus heeft hij bekend gemaakt dat met ingang van 1 januari 2015 
de werkkostenregeling door alle werkgevers verplicht moet worden toegepast. 
Voor werkgevers die nog niet (defi nitief) zijn overgestapt op het nieuwe stelsel 
(de werkkostenregeling) is er werk aan de winkel.

één keer per jaar vast te stellen wat zijn 
verschuldigde belasting is in het kader 
van de werkkostenregeling. Op deze 
manier moet de afrekensystematiek 
vereenvoudigd worden.
3. Concernregeling
Hiermee wordt een collectieve vrije ruimte 
gecreëerd. Binnen concernverhoudingen 
hoeft daardoor niet langer een splitsing 
te worden gemaakt tussen vergoedingen 
en verstrekkingen die deels ten behoeve 
van werknemers van het ene concernon-
derdeel komen en deels ten behoeve van 
een ander.
4. Vrijstelling voor branche-eigen 
producten
In de vorm van een gerichte vrijstelling 
in de werkkostenregeling wordt de be-
staande regeling voor personeelskorting 
gecontinueerd.
5. Wegnemen van onderscheid tus-
sen vergoedingen, verstrekkingen en 
terbeschikkingstellingen
Voor een aantal werkplek gerelateerde 
voorzieningen waarvoor nu een nihil-
waardering geldt, zal, om de werkkosten-
regeling te vereenvoudigen, een nieuwe 
gerichte vrijstelling worden ingevoerd. 
Hieronder vallen dan de ter beschikking 
gestelde voorzieningen en de anderszins 
verstrekte en vergoede voorzieningen.

De vrije ruimte bedraagt met ingang van 
1 januari 2015 1,2% van de totale (fi scale) 
loonsom van het bedrijf. Is het totaal 
van de vergoedingen en verstrekkingen 
groter dan de vrije ruimte, dan is de werk-
gever 80% eindheffi ng verschuldigd over 
het surplus. De basis van de werkkosten-
regeling is ongewijzigd gebleven. Tot een 
vooraf vastgesteld percentage van de 
totale loonsom (de vrije ruimte, vanaf 1-1-
2015 1,2%) kunnen werkgevers onder de 
werkkostenregeling onbelast van vergoe-
dingen en verstrekkingen laten profi teren 
hetgeen niet per werknemer bijgehouden 
hoeft te worden. Denk hierbij aan kerst-
pakketten, etentjes, parkeergelden, fi ets 
en personeelsfeesten. 
Hieronder volgt kort een overzicht van de 
punten die nu onlangs door de staats-
secretaris zijn voorgesteld om oude 
bezwaren tegen de werkkostenregeling 
weg te nemen.
1. Beperkte introductie van het nood-
zakelijkheidscriterium
Het noodzakelijkheidscriterium wordt 
voorlopig alleen geïntroduceerd voor 
gereedschappen en voor computers, 
mobiele communicatiemiddelen en der-
gelijke apparatuur.
2. Jaarlijkse afrekensystematiek
De inhoudingsplichtige hoeft nog maar 
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Kort nieuws
Zonnepanelen en BTW
Enige tijd geleden werd duidelijk dat 
investeerders in zonnepanelen, die 
energie terug leveren aan het elec-
triciteitsnet, een deel van de BTW op 
die panelen terug konden krijgen. 
Daar is massaal op gereageerd. Zuur is 
vervolgens dat intussen meer dan 3.000 
eigenaren van die panelen een (te) 
forse naheffi ngsaanslag omzetbelas-
ting met boete hebben gekregen. Die 
zijn namelijk vergeten de periodieke 
aangifte BTW in te dienen. De staats-
secretaris weigert voor deze groep 
startende ondernemers toe te staan dat 
zij jaaraangiften gaan indienen.

Premiekorting
Veel jongeren blijken niet aan het 
werk te kunnen komen en vallen terug 
op een uitkering. Het kabinet wil dat 
tegengaan en gaat daarom werkgevers 
stimuleren om deze jongeren toch in 
dienst te nemen. Zoals zo vaak gaat het 

om een tijdelijke regeling, die gericht is 
op nieuwe banen in de periode van 
1 januari 2014 tot 1 januari 2016. Het 
gaat om een korting van maximaal 2 
jaren van € 3.500 op jaarbasis op de 
premies werknemersverzekeringen die 
werkgevers kunnen toepassen als ze 
een uitkeringsgerechtigde in de leeftijd 
van 18 tot 27 jaar in dienst nemen. Er 
zijn wel voorwaarden aan verbonden, 
zoals een bewijs dat de jongere een uit-
kering genoot (doelgroepverklaring) en 
een schriftelijke arbeidsovereenkomst 
van ten minste 6 maanden en voor ten 
minste 32 uren per week. Ook indienst-
tredingen vanaf 1 januari 2014 kunnen 
met terugwerkende kracht in aanmer-
king komen voor de premiekorting, 
die pas vanaf 1 juli 2014 kan worden 
toegepast.

Minimumloon alleen giraal
Er is een nieuwe wet aangekondigd die 
het per 1 januari 2015 onmogelijk moet 

maken om salaris nog volledig contant 
uit te betalen. Blijkbaar heeft men ge-
constateerd dat via contante betalin-
gen het wettelijk minimumloon werd 
ontdoken. Er zal onder de nieuwe wet 
minimaal het salarisgedeelte gelijk aan 
het minimumloon giraal overgemaakt 
moeten worden.
In die wet wordt ook geregeld dat 
werkgevers geen verrekeningen (bij-
voorbeeld huur) met het minimumloon 
mogen toepassen. 

AOW en samenwonen
De Tweede Kamer is akkoord met een 
wetsvoorstel dat regelt dat voort-
aan AOW-ers niet meer gelden als 
samenwonend als zij hun eigen huis 
aanhouden. Ze ontvangen dan dus 
‘gewoon’ de hogere AOW-uitkering 
voor alleenstaanden (70 procent van 
het minimumloon). Samenwonenden 
krijgen ieder ‘slechts’ 50 procent van 
het minimumloon als AOW-uitkering.


