Belastingrente (toch) fiks verhoogd - de regeling in het kort
Brondatum:
06-02-2014
Voor het rentepercentage van de belastingrente gaat per 1 april 2014, ondanks serieuze
bedenkingen bij verschillende Kamerfracties, een minimumpercentage gelden. Een kort
overzicht van de stand van zaken voor de IB, LB en Vpb.
In de regeling voor belastingrente gaat het vooral om de vraag of de inspecteur al dan niet te
laat is geweest bij het opleggen van een (voorlopige) aanslag. De renteperiode wordt dan ook
beperkt als een voorlopige aanslag wordt vastgesteld overeenkomstig een ingediend verzoek
dat voldoet aan de eisen van de inspecteur waaronder een speciaal door de inspecteur
beschikbaar gesteld formulier.
Voor de inkomstenbelasting is de nieuwe regeling van toepassing op alle belastingjaren
(heffingstijdvakken) vanaf 2012. Voor de vennootschapsbelasting geldt zij voor alle
boekjaren die op of na 1 januari 2012 zijn begonnen. Voor het rentepercentage wordt voor
vrijwel alle belastingen aangesloten bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties,
waarbij per 1 april 2014 een minimum van 4% geldt, voor de Vpb wordt echter vanaf die
datum uitgegaan van de wettelijke rente voor handelstransacties met als minimum 8% (tot 1
juli 2014 bedraagt de rente dus 8,25%)
Opmerkingen Kamerfracties
Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer heeft grote vraagtekens bij (het nut van) de
minimumpercentages en hierover is dan ook nadere uitleg gevraagd. Het minimumpercentage
van 4% voor de belastingen buiten de Vpb is ingegeven door budgettaire overwegingen. De
aanzienlijke hogere rente voor Vpb-aanslagen wordt verdedigd door te wijzen op het ontstane
rentevoordeel, de mogelijkheden tot voorkoming van belastingrente en het feit dat sprake is
van 'handelstransacties'. Voor IB-ondernemers wordt niet aangesloten bij de handelsrente
omdat de aanslag ook betrekking heeft op niet-winstinkomen én dit
automatiseringsproblemen zou opleveren voor de Belastingdienst.
Onderstaand drie schema's voor te betalen respectievelijk te ontvangen belastingrente bij IB
en Vpb en het verschil tussen heffingsrente en belastingrente voor de loonheffingen.

In rekening brengen van belastingrente bij IB en Vpb
Definitieve
Voorlopige aanslag (VA)
aanslag
(DA)
art. 30fc
Norm
art. 30f AWR
AWR
Geen
(1) Als:
n.v.t.
belastingrente
– de aangifte vóór 1 april is
ingediend of vóór 1 mei een
VA-verzoek is ingediend; en

Navorderingsaanslag
art. 30fc AWR
n.v.t.

- de VA conform
aangifte/verzoek wordt
opgelegd.
(2) Als de aanslag wordt opgelegd binnen zes maanden na afloop van het
heffingstijdvak.
Wel
Als de aanslag zes maanden of langer na afloop van het heffingstijdvak wordt
belastingrente opgelegd.
– IB: 1 juli na afloop van het kalenderjaar.
– Begin tijdvak
– Vpb: eerste dag van de zevende maand na afloop van het boekjaar.
– Dag voorafgaand
– Dag voorafgaand invorderbaarheid aanslag
– Einde tijdvak
invorderbaarheid aanslag
(dagtekening plus zes weken).
(dagtekening plus vier weken).
– Ná 1 mei verzoek VA
– Naar aanleiding verzoek:
ingediend en VA conform
– Beperking
renteperiode eindigt twaalf
verzoek: renteperiode eindigt n.v.t.
renteperiode
weken na ontvangst verzoek.
veertien weken na ontvangst
verzoek.
– VA/DA conform een ná 1 april ingediende
n.v.t.
aangifte: renteperiode eindigt negentien
weken na ontvangst aangifte.

Vergoeding van belastingrente in de inkomsten- en vennootschapsbelasting
Voorlopige aanslag (VA) Definitieve aanslag (DA) Navorderingsaanslag
Norm
art. 30fa AWR
art. 30fd AWR
art. 30fe AWR
– zes maanden of meer na afloop van het
Voorwaarden:
n.v.t.
belastingjaar; én
– meer dan acht weken na
ontvangst verzoek
– meer dan dertien weken
VA/meer dan dertien
na ontvangst aangifte;
weken na ontvangst
aangifte;
– wordt een VA/DA tot een negatief bedrag
opgelegd;
– overeenkomstig de ingediende aangifte (VA/DA) of
het VA-verzoek.
(1) Als verrekening VA
plaatsvindt: berekening
Tijdvak
n.v.t.
n.v.t.
conform herzieningsregels
(vgl. art. 30fb AWR).
(2) Als geen verrekening
n.v.t.
VA plaats vindt:
– Acht weken na
– Dertien weken na
ontvangst verzoek
VA/dertien weken na
ontvangst aangifte, maar
– Begin
ontvangst aangifte, maar nooit eerder dan ‘einde
belastingjaar plus zes
nooit eerder dan ‘einde
maanden’ (1 juli).
belastingjaar plus zes
maanden’ (1 juli).
– Dagtekening plus zes
– Dagtekening plus zes
– Einde
weken.
weken.
Als een DA/navorderingsaanslag:
– naar aanleiding van een bezwaarschrift of
Geen
daaropvolgende gerechtelijke procedure wordt
vergoeding van
verminderd/vernietigd; of
belastingrente
– ambtshalve wordt verminderd, tenzij de
vermindering voortvloeit uit een
verliesverrekening (art. 30fe, lid 2, AWR).

Verschillen tussen heffingsrente en belastingrente voor de loonheffingen
Heffingsrente
Belastingrente
Periode waarover de rente
periodes tot en met 31
periodes vanaf 1 januari 2012
berekend wordt
december 2011
Naheffingsaanslag: einddatum
van de periode waarover rente
de datum van de
moet worden betaald
de datum van de
naheffingsaanslag plus 14
(begindatum blijft 1 januari van
naheffingsaanslag
kalenderdagen
het jaar dat volgt op de periode
waarvoor de naheffingsaanslag
geldt)
alleen rentevergoeding als wordt
teruggekomen op een eerder
Teruggaaf over perioden in een vergoeding van de rente
standpunt of als afhandeling van
voorgaand jaar
in alle gevallen
een verzoek of bezwaar langer
dan 8 weken duurt
8 weken na ontvangst
1 april van het jaar dat
oorspronkelijke correctie of
Correctie of verzoek om
volgt op het jaar waarop verzoek om teruggaaf maar nooit
teruggaaf: begindatum van de
de correctie of het
eerder dan 1 april van het jaar dat
periode waarover rente wordt
verzoek om teruggaaf
volgt op het jaar waarop de
vergoed
betrekking heeft
correctie of het verzoek om
teruggaaf betrekking heeft
Correctie of verzoek om
de datum van de
de datum van de beschikking plus
teruggaaf: einddatum van de
beschikking
14 kalenderdagen
periode waarover rente wordt
vergoed
de dag na ontvangst van de
1 april van het jaar dat
Bezwaar tegen een aangifte:
betaling van de aangifte, maar
volgt op het jaar waarop
begindatum van de periode
nooit eerder dan 1 april van het
het bezwaar betrekking
waarover rente wordt vergoed
jaar dat volgt op het jaar waarop
heeft
het bezwaar betrekking heeft
Bezwaar tegen een aangifte:
de datum van de
de datum van de beschikking plus
einddatum van de periode
beschikking
14 kalenderdagen
waarover rente wordt vergoed
heffingsrente: elk
wettelijk rentepercentage voor
Rentetarief
kwartaal vastgesteld
niet-handelstransacties

