Renseigneringsplicht naturauitvaartverzekeraars

Gevolgen:

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

x

Fraudebestendigheid

x

Bijdrage complexiteitsreductie

x

Risico procesverstoringen:

groot / gemiddeld / klein

Uitvoeringskosten

incidenteel

Structureel

 Dienstverlening

€

0

€

0

 Handhaving/toezicht

€

0

€

0

 Automatisering

€ 150.000

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

€ 10.000

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2017

De verzekeraars moeten hun systemen aan de nieuwe
levering aanpassen. De maatregel leidt tot aanpassing
van de toelichting op de aangiftemiddelen. Er zijn
partijen die nog niet eerder gegevens hebben
uitgewisseld en hiervoor nog de benodigde
aanpassingen moeten doorvoeren in hun organisatie en
ICT-voorzieningen. Daarom is voor het invoeren van
deze gegevensstroom afstemming met de markt
noodzakelijk. De renseigneringsverplichting voor
uitvaartverzekeraars (in natura) zal pas begin 2018
voor het eerst plaatsvinden.
Maakbaarheid systemen
Er wordt van uitgegaan dat de renseignementen kunnen
worden opgenomen in de VIA, met gebruikmaking van
bestaande systemen. Wel zal dit binnen de VIA leiden
tot een nieuwe groep. Ook zal de website van de
Belastingdienst worden aangepast.

jaaraanpassing
uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
Natura-uitvaartverzekeraars worden per 1 januari 2017
aangewezen als renseigneringsplichtig. 1 Dit heeft
gevolgen voor de renseignering van de waarde voor
box 3 van uitvaartverzekeringen in natura. Deze zijn
belast in box 3 mits het verzekerd bedrag meer is dan
€ 6977.

1

Interactie burgers/bedrijven
Het is de bedoeling om de waarden vanaf 2018
(aangifte in 2019) voor in te vullen in de aangifte. Voor
2017 (aangifte in 2018) is voorinvulling nog niet
mogelijk, de burger moet de waarde nog zelf in de
aangifte vermelden. De verzekeraars die nog niet op
basis van andere verzekeringsproducten tot de
renseigneringsplichtigen horen, worden daaraan
toegevoegd.

In artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit IB 2001, op basis
van artikel 10.8 Wet IB 2001.

Handhaafbaarheid
De maatregel verbetert de handhaafbaarheid van box 3
door uitbreiding van de vooringevulde aangifte en de
beschikbaarheid van meer contra-informatie.
Fraudebestendigheid
De maatregel beperkt fouten en fraude.
Bijdrage complexiteitsreductie
De maatregel heeft een positief effect op de
complexiteitsreductie aangezien burgers van wie de
waarde van hun uitvaartverzekering in natura hoger is
dan de vrijstelling deze vooringevuld krijgen in hun
aangifte.

Risico procesverstoringen
Een deel van deze groep verzekeraars heeft nog niet
eerder gegevens aangeleverd. Daarom moet worden
beoordeeld of de kwaliteit van voldoende niveau is. Als
blijkt dat de kwaliteit van een verzekeraar nog
onvoldoende is, worden deze gegevens uitgesloten van
de voorinvulling. Het risico op procesverstoringen is
klein.
Uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten voor automatisering, inclusief de
VIA-aanpassingen bedragen incidenteel € 150.000 en
structureel € 10.000. Deze kosten worden bekostigd uit
het reguliere budget.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2017, onder de
voorwaarde dat feitelijke gegevenslevering pas op een
later moment plaatsvindt.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

