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Programma

• Eenvoudig

• Solide

• Fraudebestendig

• Overig
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Eenvoudig

• Winstsfeer

• Vitaliteitspakket

• Afschaffen 7 belastingen
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Winst

• Zelfstandigenaftrek: één vast bedrag van € 7.280;

• Fiscale oudedagsreserve: verlaging maximale dotatie tot € 9.382;

• Voor EIA/MIA/VAMIL-investeringen dienen de meldingen voor
verplichtingen/voortbrengingskosten vanaf 2012 elektronisch via
AgentschapNL plaats te vinden.
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Vitaliteitspakket

• afschaffing van:
  - arbeidskorting ouderen
  - doorwerkbonus
  - spaarloonregeling
  - levensloopregeling

• introductie van:
  - vitaliteitssparen
  - werkbonus 60 plussers
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Vitaliteitspakket (1)

Introductie vitaliteitssparen:

• werknemers, ondernemers en resultaatgenieters;
• maximaal € 5.000 per jaar aftrekbare inleg;
• maximaal saldo € 20.000;
• flexibel op te nemen en vrij te besteden;
• opnamen zijn belast;
• vrijstelling in box 3;
• bij opname vanaf 62 jaar maximaal € 10.000 per jaar.
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Vitaliteitspakket (2)

Levensloopregeling afgeschaft per 1-1-2012
- saldo uiterlijk 31-12-2013 opnemen

Overgangsrecht:
- deelname blijft mogelijk voor saldo € 3.000
- geen opbouw levensloopverlofkorting
- tot en met 2013 gehele saldo omzetten in vitaliteitssparen
- na 2013 maximaal € 20.000 omzetten in vitaliteitssparen
- combinatie levensloopregeling en vitaliteitssparen niet mogelijk
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Vitaliteitspakket (3)
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Vitaliteitspakket (4)

Introductie werkbonus:

• Is een heffingskorting;
• Geldt voor 60-plussers;
• Bedraagt maximaal € 2.350.
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VIA
Uitstelregeling BECON

SBR
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Vooraf Ingevulde Aangifte

• Vanaf 1 maart weer beschikbaar;

• Nieuwe gegevens banken en verzekeringen
- hypotheekschuld;
- betaalde hypotheekrente;
- premies lijfrenteverzekeringen;
- ingehouden dividendbelasting.
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Uitstelregeling belastingconsulenten (1)

• Termijn voor het aanvragen van uitstel wordt vervroegd van 1 mei
naar 1 april;

• Elektronische uitstelverzoeken kunnen vanaf 1 maart ingediend
worden;

• Vanaf belastingjaar 2012 treedt de blokkeringsregeling in werking;

• Voor blokkeringsregeling is belastingjaar 2011 het derde jaar waar
naar gekeken wordt;
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Uitstelregeling belastingconsulenten (2)

• Belastingplichtigen die een herinnering hebben ontvangen, krijgen
geen individueel uitstel meer;

• We gaan herinneringen en aanmaningen sneller versturen en eerder
over tot het opleggen van een geschatte aanslag;

• We bellen en/of bezoeken u bij achterstanden;

• Niet tijdig inleveren van aangifte kan gevolgen hebben voor
voorlopige aanslagen ‘te ontvangen’.
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Uitstelregeling belastingconsulenten (3)

• Jaarlijks verwerkt Belastingdienst (team CVU) ± 3 miljoen
uitstelverzoeken;

• Belastingdienst ontvangt echter ± 600.000 dubbele
uitstelverzoeken. Dit leidt tot extra werk;

• Graag vragen wij uw aandacht hiervoor;

• Meer weten ? Informatiemarkt, stand Inkomstenbelasting
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Standard Business Reporting

• SBR; standaard om financiële informatie samen te stellen en aan te
leveren;

• Belastingdienst sluit aan bij KvK, CBS en banken voor
standaardisatie van rapportage en inleverkanaal;

• Als u aangiften verzorgt met aangifte- of administratiesoftware
moet dat voor IB en VpB vanaf belastingjaar 2012 via SBR-methode
met Digipoort;

• SBR-methode met Digipoort vervangt stapsgewijs Bapi;
• Bapi en Digipoort blijven enige tijd naast elkaar bestaan;
• Meer weten?

- stand en sessie E-overheid
- www.sbr-nl.nl
- www.belastingdienst.nl
- uw softwareleverancier
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Vragen?
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Solide

Nieuwe renteregeling
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Vooraf

• Belastingplan 2012 kent wijzigingen voor de heffingsrente bij:

- IH en Vpb

- erfbelasting

- onder andere loon-, omzet- en overdrachtsbelasting;

• Nu behandeling van wijzigingen voor IH en Vpb;

• Voortaan “belastingrente”;
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Nieuwe regeling (1)
• Aanvang renteperiode na verloop van 6 maanden na het einde van het

tijdvak waarover de belasting wordt geheven (1 juli);
• Einde renteperiode op de dag dat de belastingaanslag betaald moet zijn;
• Renteperiode wordt beperkt in gevallen waarin de belastingaanslag

overeenkomstig een verzoek of de aangifte is vastgesteld (wettelijke
invulling redelijke termijn);

• Alleen recht op vergoeding rente als belastingaanslag overeenkomstig
verzoek of aangifte wordt vastgesteld;

• Bij vermindering van definitieve en navorderingsaanslagen geen recht op
vergoeding van rente;

• Wel teruggave evenredig deel van eerder in rekening gebrachte rente;
• Voor hoogte van de belasting- en invorderingsrente wordt aangesloten

bij de verzuimrente uit de Algemene wet bestuursrecht (nu 4%).
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Nieuwe regeling (2)

• 20
Intermediairdagen 2011

Aangifte jaar 6 maanden Dagtekening
aanslag

Aanvang
renteperiode

Uiterste
betaaldatum
aanslag

Einde
renteperiode

1/7



Voorbeeld (1)
• Over het belastingjaar 2012 wordt op 15 maart 2013 aangifte IB

gedaan;
• Met dagtekening 15 juni 2013 wordt een voorlopige aanslag

vastgesteld overeenkomstig de aangifte met een te betalen bedrag
van € 600;

• Geen belastingrente te betalen, omdat de aanslag is vastgesteld voor
1 juli 2013.
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Voorbeeld (2)
• Over het belastingjaar 2012 wordt op 15 maart 2013 aangifte IB

gedaan;
• Met dagtekening 15 juni 2013 wordt een voorlopige aanslag

vastgesteld overeenkomstig de aangifte met een te ontvangen bedrag
van € 1.000;

• Geen belastingrente te vergoeden, omdat de aanslag is vastgesteld
voor 1 juli 2013.
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Voorbeeld (3a)
• Voorlopige aanslag belastingjaar 2012 29 februari 2012 (VA 1) :

te betalen belasting € 100.000
• Geen belastingrente omdat VA 1 is opgelegd voor 1 juli 2013;

• Op 1 februari 2013 uitstel voor inlevering aangifte tot 1 oktober 2013
en schatting inkomen 2012 met belastingschuld van € 115.000;

• Uitstel tot 1 oktober 2013 en op 1 mei 2013 een herziene voorlopige
aanslag (VA 2) met een te betalen bedrag van € 15.000;

• Geen belastingrente omdat VA 2 is opgelegd voor 1 juli 2013;
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Voorbeeld (3b)
• Op 20 september 2013 aangifte. Volgens aangifte is belastingschuld

over 2012 € 120.000. Na aftrek van VA 1 en VA 2 resteert een te
betalen bedrag van € 5.000;

• Op 1 november 2013 een herziene voorlopige aanslag (VA 3) met een
te betalen bedrag van € 5.000;

• Belastingrente in VA 3 over de periode 1 juli 2013 tot en met 1
november 2013 plus 6 weken (betalingstermijn) = 13 december 2013

• Op 1 juni 2014 definitieve aanslag met een correctie op de aangifte.
Belastingschuld bedraagt uiteindelijk € 150.000. Na aftrek VA 1 t/m
VA 3 luidt het te betalen bedrag € 30.000;

• Belastingrente in DA over de periode 1 juli 2013 tot en met 1 juni
2014 plus 6 weken (betalingstermijn) = 13 juli 2014
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Voorbeeld (3c)
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Aangifte jaar 6 maanden Dagtekening
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Aanvang
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betaaldatum
aanslag

Uitstel tot 1/10
Verzoek
Bel.schuld
€ 115.000

IH 2012

VA 2
Saldo +
€ 15.000

Indiening
Saldo  +
€  5.000

1/1
31/12

1/2 20/91/5

VA 1
Saldo +
€ 100.000

29/2

DA
Saldo +
€ 30.000

VA 3
Saldo +
€ 5.000

1/11 13/7/1413/12     1/61/7

Belastingrente:
VA 3: 1 juli 2013 tot en met 13 december 2013
DA: 1 juli 2013 tot en met 13 juli 2014
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Fraudebestendig

• Eén bankrekeningnummer

• Uitbreiding informatieplicht
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Eén bankrekeningnummer
Maatregel heeft tweeledig karakter:
• Alleen nog uitbetaling van teruggaven IB, OB, PVV, inkomens-

afhankelijke bijdrage ZVW en toeslagen op een bankrekening die op
naam staat van de belanghebbende;

• Gebruik van éénzelfde bankrekeningnummer voor alle genoemde
uitbetalingen (m.u.v. teruggaven OB);

• Invoeringsdatum hangt af van:
- opschonen centraal rekeningnummerbestand Belastingdienst;
- vervolgens koppeling bankrekeningnummer en rekeninghouder in
  het centraal rekeningnummerbestand.
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Uitbreiding informatieplicht
• Op dit moment geen verplichting mededeling te doen aan de

Belastingdienst als bekend is of wordt dat eerder verstrekte
informatie onjuist of onvolledig is;

• Informatieplicht wordt uitgebreid met een actieve
informatieverplichting voor belasting- en inhoudingsplichtigen;

• Gaat gelden voor gevallen die in een algemene maatregel van
bestuur genoemd gaan worden;

• Er is voorzien in de mogelijkheid om het niet-nakomen van de
informatieverplichting of van de voorschriften aan te merken als
een beboetbaar feit;

• Vergrijpboete bedraagt maximaal 100% van het bedrag aan
belasting dat als gevolg van het niet nakomen van de
informatieverplichting niet is of niet zou zijn geheven.
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Overig

• Geefwet

• Aanpassingen kind-
   regelingen

• Scholingsuitgaven

• Specifieke zorgkosten

• Wijziging partnerbegrip
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Geefwet

• Gericht op het stimuleren van geefgedrag en het elimineren van
eventuele onnodige belemmeringen;

• Geefwet omvat onder andere maatregelen ter zake van:
- giftenregeling
- aftrek monumentenpanden.
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Giftenregeling (1)

• Wettelijke definitie van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)
wordt verplaatst van Wet IB 2001 naar AWR;

• Giftenaftrek voor het afzien van een vrijwilligersvergoeding wordt in
de wet opgenomen;

• In de wet worden twee situaties onderscheiden:
- afzien van de forfaitaire vrijwilligersvergoeding, mits een
  verklaring van de ANBI (vrijwilligersverklaring) wordt overgelegd
- afzien van een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten;

• Als wordt afgezien van de vrijwilligersvergoeding, dan bestaat voor
de werkelijke kosten alleen nog recht op giftenaftrek indien en voor
zover de kosten hoger zijn dan de vrijwilligersvergoeding;

• Eénmalige giften aan steunstichtingen van sociaal belang
behartigende instellingen (SBBI’s) zijn aftrekbaar.
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Giftenregeling (2)

• Voor giften aan culturele ANBI introductie “multiplier”
• Houdt in dat giften met 25% (maximaal € 1.250) mogen worden

verhoogd en dat plafond (10%) wordt verhoogd met bedrag van
25%-verhoging;

• Introductie van negatieve persoonsgebonden aftrekpost wanneer
een eerder gedane gift (waarvoor is aftrek is verleend) ongedaan
wordt gemaakt.
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Aftrek monumentenpanden

• Voor monumentenpand dat een eigen woning is, vervalt de
aftrekmogelijkheid van eigenaarslasten en afschrijvingen;

• De drempel bij eigen woningen en box 3 panden vervalt;
• Van de onderhoudskosten is 80% aftrekbaar;
• Overgangsrecht : voor onderhoudskosten waartoe voor 1 januari

2012 onherroepelijke verplichtingen zijn aangegaan, geldt op
verzoek de oude regeling.
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Aanpassing kindregelingen

• Leeftijdsgrens bij uitgaven levensonderhoud kinderen van 30 jaar
naar 21 jaar;

• Leeftijdsgrens bij weekenduitgaven gehandicapten van 27 jaar naar
21 jaar;

• Leeftijdsgrens niet-inkomensafhankelijk deel alleenstaande-
ouderkorting van 27 jaar naar 18 jaar en aan de hand van de
leeftijd van het jongste kind wordt bepaald of voldaan wordt aan de
leeftijdsgrens;

• Kindertoeslag heffingvrije vermogen box 3 vervalt.
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Scholingsuitgaven/specifieke zorgkosten

• Drempel bij persoonsgebonden aftrek wegens scholingsuitgaven
wordt verlaagd van € 500 naar € 250;

• Genees- en heelkundige hulp op basis van een verklaring van
aangewezen paramedici aftrekbaar;

• Voorwaarden van de verklaring bij ministeriële regeling.
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Wijziging partnerbegrip (1)

• Vanaf 1 januari 2011 gewijzigd fiscaal partnerbegrip
• Basispartnerbegrip in de AWR:

- gehuwden
- samenwonende meerderjarigen met een notarieel samenlevings-
  contract en ingeschreven op hetzelfde adres in de gemeentelijke
  basisadministratie

• In Wet IB 2001 aanvullingen en beperkingen op basispartnerbegrip:
- samenwonenden (ingeschreven op hetzelfde adres ) zonder
  notarieel samenlevingscontract en uit wiens relatie een kind is
  geboren
- samenwonenden (ingeschreven op hetzelfde adres ) en beiden
  eigenaar zijn van een woning die als hoofdverblijf dient
- samenwonenden (ingeschreven op hetzelfde adres ) die als
  partners bij een pensioenfonds staan geregistreerd
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Wijziging partnerbegrip (2)

• in 2012 samen op hetzelfde woonadres in GBA ingeschreven en in
2011 (voor een gedeelte van het jaar) partner;

• Nu aanpassing voor samengestelde gezinnen
• Ook fiscaal partner:

- samenwonenden (ingeschreven op hetzelfde adres ) zonder
  notarieel samenlevingscontract en een minderjarige kind van één
  van beiden op hetzelfde adres staat ingeschreven.
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Vragen?
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