Belastingrente 2013 en 2014
Op Prinsjesdag 2013 is een wetsvoorstel ingediend waarin wordt voorgesteld om met ingang
van 1 januari 2014 de belastingrente te verhogen. Deze wijzigingen zijn ingrijpend voor
zowel ondernemers/ondernemingen als particulieren.
1 Verschuldigde rente
Belastingrente 2013
Met ingang van 1 januari 2013 is de renteregeling welke de Nederlandse belastingdienst
hanteert gewijzigd. De term "heffingsrente" is vervangen door de term "belastingrente". In
2013 wordt voor het rentepercentage van de belastingrente voor zowel de inkomsten- als de
vennootschapsbelasting aangesloten bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties, die
vanaf 1 januari 2013 3% bedraagt.
Belastingrente vanaf 2014 fors hoger
Op Prinsjesdag 2013 is een wetsvoorstel ingediend waarin wordt voorgesteld om met ingang
van 1 januari 2014 de belastingrente te verhogen. Voor de inkomstenbelasting zal nog steeds
de wettelijke rente voor niet-handelstransacties worden gehanteerd, echter met een minimum
van 4%. Voor de vennootschapsbelasting is voorgesteld om aan te sluiten bij de wettelijke
rente voor handelstransacties, echter met een minimum van maar liefst 8%.
Hoe wordt de belastingrente berekend?
De periode waarover belastingrente berekend wordt verschilt per soort belasting.
Inkomsten- en vennootschapsbelasting
Belastingrente wordt berekend over de periode vanaf 1 juli na afloop van een belastingjaar tot
en met de laatste dag van de betalingstermijn van de aanslag.

Voorbeeld:
Uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2013 wordt opgelegd, met dagtekening 1 augustus
2014. U bent dan belastingrente verschuldigd over de periode van 1 juli 2014 tot en met 12
september 2014.
Bij navorderingsaanslagen loopt de berekeningsperiode van 1 juli tot 1 maand na de
dagtekening van de aanslag.
Bij een gebroken boekjaar voor de vennootschapsbelasting wordt de periode berekend vanaf
de 7e maand na afloop van het gebroken boekjaar tot 6 weken na de dagtekening van het
aanslagbiljet.
Naheffingsaanslagen en teruggaafbeschikkingen zakelijke belastingen
Voor naheffingsaanslagen loonbelasting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting en andere
zakelijke belastingen die zijn opgelegd na afloop van het belastingjaar, begint het tijdvak
waarover belastingrente wordt berekend direct na afloop van het belastingjaar waarover de
nageheven belasting gaat. De belastingrente wordt berekend over de periode van 1 januari tot
14 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.
Erfbelasting
Bij de erfbelasting wordt de belastingrente berekend vanaf 8 maanden na het overlijden tot en
met 6 weken na de datum welke staat vermeld op de aanslagen.

2 Rentevergoeding
De belastingdienst vergoedt alleen belastingrente indien de inspecteur langer dan 8 weken (bij
een verzoek om een voorlopige aanslag) dan wel 13 weken (bij een ingediende aangifte) doet
over de vaststelling van de aanslag, waaruit de teruggave volgt. Er wordt geen rente vergoed
indien de aanslag wordt verminderd op basis van een bezwaar of beroep. Dit betekent dat er
normaliter geen rente meer vergoed wordt wanneer u recht heeft op een belastingteruggave,
tenzij de inspecteur een te lange periode nodig heeft voor het opleggen van een (voorlopige)
aanslag.

3 Voorkomen van belastingrente
U bent geen belastingrente verschuldigd wanneer de (voorlopige) aanslag is vastgesteld vóór
1 juli van het jaar volgend op het belastingjaar. Voor de aangifte over 2013 zou dat betekenen
dat de (voorlopige) aanslag opgelegd moet zijn vóór 1 juli 2014.
Dit kunt u op twee manieren bewerkstelligen:
a) uw aangifte moet ingediend zijn vóór 1 april volgend op het belastingjaar waar de aangifte
betrekking op heeft. Ergo: de aangifte 2013 moet vóór 1 april 2014 worden ingediend;
b) u kunt de belastingdienst verzoeken vóór 1 mei een voorlopige aanslag op te leggen.

Indien u vreest dat u voor het jaar 2013 en volgende geconfronteerd gaat worden met een
aanzienlijk bedrag aan te betalen belastingrente, adviseren wij u op een zo kort mogelijke
termijn uw aangifte in te dienen dan wel een voorlopige aanslag aan te vragen.
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