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Wees op tijd!
In de pers zijn er recent de nodige
berichten verschenen over boetes bij
het te laat indienen van de aangiften
inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Vanaf 2010 gaat het
maximumbedrag van een verzuimboete fors omhoog. Het wordt daardoor van nog groter belang dat u de
aangifte op tijd indient.
De belastingdienst heeft aangegeven
dat zij belastingjaren op een zo kort
mogelijke termijn wil afwikkelen en
daarom heeft zij het tijdig doen van
aangifte tot het controlethema uitgeroepen voor 2011.

Indien u de aangifte alsnog binnen 10
werkdagen na dagtekening van de aanmaning indient, bent u weliswaar in verzuim geweest, maar een boete blijft in
die situatie achterwege. Bij de beslissing
om al dan niet een boete op te leggen,
neemt de belastingdienst wel mee of u in
het verleden al vaker structureel te laat
de aangifte heeft ingediend.

Inlevertermijnen
De aangifte inkomstenbelasting moet
ingediend worden voor 1 april. Voor de
aangifte vennootschapsbelasting geldt
een uiterste inleverdatum van 1 juni.

Vanaf 2010: hogere verzuimboete bij
niet tijdig aangeven
Wanneer u de aangifte inkomstenbelasting een eerste maal niet of niet tijdig
instuurt, bedraagt de boete € 226. Wie
voor de tweede maal of vaker de aangifte inkomstenbelasting te laat indient, kan
een boete van € 984 tegemoet zien.

Herinnering
Op het moment dat de inlevertermijn
verstreken is en de aangifte niet is ingediend is de belastingdienst op basis van
de beginselen van behoorlijk bestuur
verplicht u eerst op de hoogte te stellen
van het feit dat de aangifte niet is ingediend. Hiertoe zult u in eerste instantie
van de belastingdienst een herinnering
ontvangen. In de herinnering moet vermeld staan dat de aangifte nog niet is
ingediend en er wordt een nieuwe uiterste inleverdatum bekend gemaakt.
Geen gehoor: aanmaning
Indien u aan de voornoemde herinnering
geen gehoor geeft, ontvangt u na verloop van tijd een aanmaning tot het doen
van aangifte. Deze aankondiging is de
zogenaamde
“10-dagenbrief”. De belastingplichtige
wordt in de gelegenheid gesteld om de
aangifte binnen 10 werkdagen na dagtekening van de aanmaning alsnog in te
dienen.

Indien u wederom geen gehoor geeft
aan het verzoek om de aangifte in te dienen zal de belastingdienst een ambtshalve aanslag opleggen tezamen met
een boete.

Als de aangifte vennootschapsbelasting
te laat wordt ingediend, bedraagt de
boete bij de eerste en tweede maal dat
de aangifte te laat is ingediend € 2.460.
Daarna bedraagt de boete voor het te
laat indienen van de aangifte € 4.920.
De meest simpele manier om boetes te
voorkomen is de aangiften voor 1 april
(inkomstenbelasting) danwel 1 juni (vennootschapsbelasting) in te dienen.
Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn voor deze data uw aangiften in
te dienen, kunt u altijd om uitstel vragen
bij de belastingdienst. Wanneer u uw fiscale aangiften door ons laat verzorgen
heeft u automatisch uitstel voor het
indienen van de aangiften. Voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2010 kunt u, onder
voorwaarden, in aanmerking komen voor
uitstel voor het indienen van de aangifte
tot uiterlijk 30 april 2012.
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