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INKOMSTENBELASTING

Verhoging AOW-leeftijd

Het wetsvoorstel dat de verhoging
van de AOW-leeftijd van 65 naar 66
jaar per 1 januari 2020 regelt, is
ingediend bij de Tweede Kamer. Het
door het vorige kabinet ingediende
wetsvoorstel ter verhoging van de
AOW-leeftijd is ingetrokken. De
huidige systematiek van opbouw van
de aanspraak op een AOW-pensioen
is dat inwoners van Nederland in een
periode van 50 jaar tussen hun 15e en
65e het recht op een volledig
pensioen opbouwen. Voor ieder
gemist opbouwjaar vindt een korting
plaats van 2%. Deze systematiek
geldt ook na de verhoging van de
AOW-leeftijd, omdat de
aanvangsleeftijd opschuift van 15
naar 16 jaar. Dat betekent dat
iedereen die is geboren na 1 januari
1995 en tevens ouder is dan 15 jaar
op het moment van ingang van de
wet een deel van zijn opbouw verliest.
Voor wie gedurende de
opbouwperiode in Nederland blijft
wonen heeft dat uiteindelijk geen
effect op de hoogte van de uitkering,
maar wie voor zijn 66e uit Nederland
vertrekt of is vertrokken wordt door
het wetsvoorstel geconfronteerd met
een extra korting op zijn
AOW-uitkering omdat hij een extra
opbouwjaar mist. Wie na zijn 15e in
Nederland is komen wonen en extra
opbouwjaren heeft ingekocht wordt
niet gecompenseerd voor het verlies
van de opbouw over zijn 16e
levensjaar. 
 
Het wetsvoorstel regelt naast de
verhoging van de AOW-leeftijd ook de
verhoging van de pensioenrichtleeftijd
en een verlaging van de
opbouwpercentages voor
pensioenen, van het
dotatiepercentage voor de
oudedagsreserve voor ondernemers

en van het premiepercentage voor de
aftrek van lijfrentepremies.
 
De wijziging in de fiscale behandeling
van de pensioenopbouw gaat niet per
1 januari 2020 in, maar al in 2013.
Per 1 januari 2013 bedraagt de
maximale opbouw per dienstjaar
1,75% voor eindloonregelingen en
2% voor middelloonregelingen. Dat
betekent dat er net als in het verleden
weer 40 dienstjaren nodig zijn om het
maximale pensioen van 70% van het
laatstverdiende loon te bereiken. Voor
2013 opgebouwde pensioenrechten
blijven in stand en hoeven niet te
worden aangepast aan de nieuwe,
lage opbouwpercentages. 
 
Voor lijfrenten zakt de maximaal
aftrekbare premie van 17% naar
14,5% van de grondslag. Dat
betekent dat tekorten in de opbouw
van pensioen via de werkgever door
de aanpassing van de regelgeving
niet gecompenseerd kunnen worden
door lijfrenteverzekeringen. Ook
zelfstandigen worden op deze manier
geconfronteerd met de aanpassingen
in de pensioenopbouw. 
 
Parallel daaraan zakt de maximale
jaarlijkse toevoeging aan de
oudedagsreserve voor ondernemers
van 12% naar 10% van de winst. 
 
Het bestaande overgangsrecht voor
VUT- en prepensioenregelingen voor
mensen, die op 31 december 2004
55 jaar of ouder waren, blijft bestaan.
Voor deze groep hoeft geen rekening
te worden gehouden met de

beperkingen in de opbouw van
pensioenen per 2013. Het kabinet
vindt dat van deze mensen, die veelal
met (vervroegd) pensioen zijn, niet
verwacht kan worden dat zij een
beperking van het pensioen opvangen
door meer of langer te gaan werken.

Eigen woning

Een eigen woning valt als
vermogensbestanddeel niet in box 3
maar in box 1. De rente die wordt
betaald over schulden die zijn
aangegaan voor de aankoop, het
onderhoud of de verbetering van een
eigen woning is aftrekbaar. Een eigen
woning is volgens de omschrijving in
de Wet IB 2001 het gebouw of
gedeelte daarvan dat aan de eigenaar
anders dan tijdelijk als hoofdverblijf
ter beschikking staat. Met de
toevoeging anders dan tijdelijk in deze
omschrijving wordt aangegeven dat
de woning bedoeld moet zijn voor
duurzaam eigen gebruik. Het gebruik
van de term hoofdverblijf moet
aangeven dat een belastingplichtige
slechts één woning als eigen woning
kan aanmerken. Een woning in
eigendom die geen hoofdverblijf van
de belastingplichtige is, valt in box 3.
 
Iemand die met zijn gezin in een
huurwoning woonde, kocht een
woning. Na de aankoop werd de
woning verbouwd. De eigenaar zelf
stond na de aankoop enige tijd
ingeschreven op het adres van de
koopwoning. Daarvoor en daarna
stond hij ingeschreven op het adres
van de huurwoning, die al die tijd was
aangehouden. Het gezin van de
eigenaar bleef al die tijd ingeschreven
staan op het adres van de
huurwoning en heeft nooit op het
adres van de koopwoning
ingeschreven gestaan. De
koopwoning werd vervolgens
verhuurd aan derden. De koopwoning
is naar het oordeel van de rechtbank
geen eigen woning, omdat deze nooit

Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet
meer juist is. Dit kan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan
contact op te nemen met uw adviseur.

groot, dat een onafhankelijke derde
het niet zou hebben genomen. Het
hof ging ervan uit dat de
concernmaatschappij het
debiteurenrisico vanwege de
aandeelhoudersrelatie met de
moedermaatschappij op zich had
genomen.

Tweede woning

Ondernemers hebben in de regel de
keuze of zij zaken die zij voor hun
onderneming gebruiken al dan niet tot
hun ondernemingsvermogen rekenen.
Bij die keuze is de redelijkheid
uiteindelijk bepalend. Zo zijn er
bepaalde zaken die verplicht
ondernemingsvermogen vormen en
zaken die verplicht privévermogen
zijn. In een arrest uit 1993 heeft de
Hoge Raad gezegd dat een woonhuis
tot het ondernemingsvermogen kan
worden gerekend wanneer de
bewoning van het huis dienstbaar is
aan de bedrijfsuitoefening. 
 
In een voorkomend geval was de
rechtbank van oordeel dat een
medisch specialist een door hem
gekocht appartement terecht als
ondernemingsvermogen had
aangemerkt. De specialist had het
appartement gekocht omdat het in de
buurt lag van de twee ziekenhuizen
waar hij zijn praktijk uitoefende. De
korte reisafstand was een vereiste
voor het draaien van diensten. Het
hoofdverblijf van de specialist lag op
een te grote afstand van de beide
ziekenhuizen om van daaruit diensten

te kunnen doen. Onder deze
omstandigheden was het
appartement dienstbaar aan de
onderneming. De specialist wilde in
het jaar van de beëindiging van zijn
onderneming met een beroep op de
foutenleer zijn keuze herstellen.
Wanneer een ondernemer een
vermogensbestanddeel, dat verplicht
privévermogen vormt, ten onrechte
als ondernemingsvermogen aanmerkt
en op de balans van zijn onderneming
opneemt, is dat een etiketteringsfout
die met behulp van de foutenleer
hersteld kan worden. Volgens de
rechtbank was er in dit geval geen
sprake van een etiketteringsfout en
was de specialist destijds binnen de
grenzen van de redelijkheid gebleven
door het appartement tot zijn
ondernemingsvermogen te rekenen.

FORMEEL RECHT

Termijn strafoplegging 

Voor strafbare feiten die onder het
Nederlandse strafrecht vallen, geldt
dat het recht om strafvordering in te
stellen vervalt door verloop van in de
wet opgenomen termijnen. De rechter
moet ambtshalve beoordelen of aan
deze termijnen is voldaan, ook als een
verdachte geen beroep doet op het
verstreken zijn van de termijn
waarbinnen strafvordering moet zijn
ingesteld. 
Voor bestuurlijke boeten, zoals de
boeten die in het belastingrecht
kunnen worden opgelegd, geldt ook
dat de rechter ambtshalve moet
onderzoeken of de wettelijke termijn is
verstreken na afloop waarvan de
bevoegdheid tot het opleggen van
een boete vervalt. 
 
Het opleggen van een boete in het

belastingrecht is veelal gekoppeld aan
het vaststellen van een
belastingaanslag. Ook voor het
vaststellen van belastingaanslagen
gelden termijnen. Anders dan voor
boeten moet op overschrijding van de
termijn voor het opleggen van een
belastingaanslag wel een beroep
worden gedaan. Dat betekent dat het
mogelijk is dat een belanghebbende
rechtsgeldig afstand doet van het
recht op een beroep op
termijnoverschrijding bij het
vaststellen van een aanslag. Wanneer
een belanghebbende afstand doet
van dit recht, heeft de inspecteur wel
de bevoegdheid om na het verstrijken
van de termijn een aanslag op te
leggen, maar niet om ook nog een
boete op te leggen.

VARIA

Ontwikkelingskrediet

Een ondernemer die een technisch
ontwikkelingskrediet had gekregen,
verwerkte de vrijval van het na tien
jaar resterende krediet als onbelaste
kwijtscheldingswinst. De rechtbank
wees het beroep op de vrijstelling af
omdat uit de bewoordingen van de
kredietovereenkomst volgde dat de
staat als schuldeiser na tien jaar geen
recht meer had op aflossing van het
krediet en betaling van de rente,
zodat er op dat moment niets kon
worden kwijtgescholden. 
De Hoge Raad onderschreef het
oordeel van de rechtbank dat de
ondernemer alle op grond van de
kredietovereenkomst verschuldigde
bedragen had voldaan zodat de
schuldeiser geen verdere rechten op
aflossing en betaling van rente had.
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het hoofdverblijf is geweest van de
belastingplichtige.

Conserverende aanslag

Ter voorkoming van uit fiscaal
oogpunt ongewenste handelingen als
onbelaste of laagbelaste afkoop na
emigratie door een Nederlandse
pensioengerechtigde, legt Nederland
bij emigratie een conserverende
aanslag inkomstenbelasting op over
de waarde van de pensioenrechten.
Deze aanslag dient ter behoud van de
fiscale claim. De vraag of een
dergelijke aanslag is toegestaan werd
door iemand die naar België
emigreerde in hoger beroep
voorgelegd aan Hof Den Haag. Onder
verwijzing naar een arrest van de
Hoge Raad oordeelde het hof dat het
opleggen van een conserverende
aanslag in strijd is met de goede
trouw bij het uitleggen van verdragen.
Het hof vernietigde de conserverende
aanslag en de beschikking
revisierente.
In cassatie oordeelde de Hoge Raad
anders. Volgens de Hoge Raad
verhindert de goede trouw bij de
uitlegging en toepassing van het
verdrag niet dat Nederland wegens de
emigratie naar België aan een
belastingplichtige een conserverende
aanslag oplegt voor zijn
pensioenaanspraken. Nederland zal in
een aantal gevallen als bronstaat
bevoegd zijn om belasting te heffen
over het pensioen. Verder hoeft een
conserverende aanslag in beginsel
niet te worden betaald, omdat de

ontvanger uitstel van betaling moet
verlenen zonder dat hij bezwarende
voorwaarden mag stellen. Wanneer er
binnen een termijn van tien jaren geen
zogenoemde besmette handeling ten
aanzien van het pensioen heeft
plaatsgevonden moet de ontvanger
de aanslag kwijtschelden. 
Het is wel in strijd met de goede
trouw als de ontvanger een
conserverende aanslag invordert
omdat er na emigratie een besmette
handeling heeft plaatsgevonden
waarbij de heffingsbevoegdheid is
toegewezen aan het woonland. 
 
Volgens de Hoge Raad heeft Hof Den
Haag de opgelegde conserverende
aanslag ten onrechte wegens strijd
met het verdrag met België vernietigd.
Dat geldt ook voor de beschikking
inzake de revisierente, die de
conserverende aanslag volgt.

ARBEIDSRECHT

Ontslagtoestemming

Een werkgever verzocht UWV
Werkbedrijf om in het kader van een
reorganisatie de arbeidsovereenkomst
met een aantal werknemers van een
bepaalde vestiging op te mogen
zeggen wegens bedrijfseconomische
omstandigheden. De gevraagde
toestemming werd verleend onder de
voorwaarde dat de werkgever, indien
hij binnen een half jaar na
bekendmaking van deze toestemming
een werknemer in dienst wilde nemen
in de betreffende functie, de
ontslagen werknemers als eerste de
gelegenheid zou bieden om terug te
keren in hun oude functie. Deze
wederindiensttredingsvoorwaarde
geldt slechts voor de betrokken
vestiging van de werkgever en niet
voor andere zelfstandige vestigingen. 
De werknemer die in een procedure
een beroep deed op deze voorwaarde
meende dat de vraag of het ging om

aparte bedrijfsvestigingen alleen van
belang was voor de toepassing van
het afspiegelingsbeginsel bij de
aanvraag van een ontslagvergunning. 
Volgens de kantonrechter is het in
strijd met de strekking van de
voorwaarde om die toe te passen op
alle vestigingen van een werkgever.
Op de bedrijfsvestiging waar de
werknemer had gewerkt was na zijn
ontslag geen werknemer in dezelfde
functie aangenomen. De
kantonrechter wees de vordering van
de werknemer om weer aan het werk
te mogen gaan af.

Vakantierechten

De Eerste Kamer heeft onlangs een
wetsvoorstel aangenomen dat de
beperking in de opbouw van
vakantierechten tijdens ziekte opheft
en tegelijk een vervaltermijn voor
vakantiedagen invoert. Het voorstel
heeft betrekking op het aantal
vakantiedagen waarop een
werknemer wettelijk gezien minimaal
recht heeft. Vakantierechten die een
werknemer heeft boven het wettelijk
minimum, de zogenaamde
bovenwettelijke vakantiedagen, vallen
niet onder de werking van het
wetsvoorstel. Volgens de huidige
wetgeving bouwen langdurig zieke
werknemers alleen over de laatste zes
maanden van hun ziekte
vakantierechten op. Dat is niet in

Binnen dat partnerschap gold een
uitsluiting van iedere gemeenschap
van goederen, met uitzondering van
de tien onroerende zaken. De
volgende dag werd het geregistreerde
partnerschap ontbonden. De tot de
gemeenschap van goederen
behorende onroerende zaken werden
daarbij zodanig verdeeld dat ieder vijf
onroerende zaken kreeg toebedeeld.
Beide voormalige partners deden een
beroep op de vrijstelling van
overdrachtsbelasting. De
belastingdienst legde
naheffingsaanslagen
overdrachtsbelasting op. Beide
partners kregen ook een vergrijpboete
opgelegd. 
De rechtbank was van oordeel dat
belastingbesparing het enige motief
was om gedurende 1 dag een
geregistreerd partnerschap aan te
gaan. Het aangaan van het
geregistreerde partnerschap had geen
praktische en reële betekenis. Doel en
strekking van de vrijstelling zou
worden miskend indien deze zou
worden toegepast in deze situatie.

VENNOOTSCHAPSBELAS-
TING

Evenement

Indien verenigingen en stichtingen
deelnemen aan het economisch
verkeer, dat wil zeggen concureren
met andere organisaties, dan zijn zij
belastingplichtig voor de winst die
behaald wordt met deze activiteiten. 
Een stichting die jaarlijks een
tweedaags muziekfestival organiseert
om zo een bepaalde muziekstijl te
promoten, is naar het oordeel van Hof
Den Bosch
vennootschapsbelastingplichtig. Er
was sprake van een duurzame
organisatie van kapitaal en arbeid die
deelnam aan het economisch verkeer.
Het bestaan van een winststreven bij
de stichting vond het hof niet van

belang omdat de stichting
concurreerde met commerciële
organisatoren van festivals en
muziekevenementen. Het enkel
organiseren van plaatselijke festivals
vond het hof niet voldoende voor de
conclusie dat sprake is van de
behartiging van een algemeen
maatschappelijk of sociaal belang.
Dat betekende dat de stichting niet in
aanmerking kwam voor een vrijstelling
van vennootschapsbelasting.

Valutaresultaten

In een brief aan de Tweede Kamer
heeft de staatssecretaris van
Financiën een wettelijke maatregel
aangekondigd voor de behandeling
van valutaresultaten op deelnemingen
in de vennootschapbelasting.
Valutaresultaten op deelnemingen
hebben door de werking van de
deelnemingsvrijstelling geen invloed
op de fiscale winst. Er zijn
belastingplichtigen die menen dat op
basis van rechtspraak van het
Europese Hof van Justitie
valutaverliezen op een deelneming ten
laste van de winst kunnen worden
gebracht. Wanneer deze

belastingplichtigen gelijk krijgen dan
zouden valutaverliezen aftrekbaar zijn
terwijl valutawinsten onbelast zijn. Dat
is, ook budgettair gezien, niet
wenselijk.
De staatssecretaris stelt daarom voor
om in die gevallen, waarin
belastingplichtigen die valutaverliezen
ten laste van de winst brengen, de
valutawinsten op deelnemingen in de
heffing te betrekken. Dat betekent dat
de deelnemingsvrijstelling in die
gevallen niet van toepassing is op
valutawinsten. Het gaat om
valutawinsten die worden gerealiseerd
na de inwerkingtreding van dit
wetsvoorstel.

ONDERNEMINGSWINST

Garantstelling

Een vennootschap die zich garant
stelt voor een lening van haar
moedervennootschap bij een bank en
daardoor een debiteurenrisico loopt
dat een onafhankelijke derde niet zou
hebben genomen, handelt behoudens
bijzondere omstandigheden
onzakelijk. Dit betekent dat een
eventueel verlies als gevolg van de
garantstelling niet in aftrek op de
winst van de vennootschap kan
worden gebracht. 
 
In een voorkomend geval stelden alle
concernmaatschappijen zich garant
jegens een bankenconsortium dat een
lening van € 110 miljoen verstrekte
aan de moedermaatschappij van het
concern. Nadat de
moedermaatschappij failliet ging,
werden de concernmaatschappijen
aangesproken. Hof Arnhem was van
oordeel dat het verlies uit de
garantstelling dat een van de
concernmaatschappijen had geleden
niet in mindering op de winst kwam
gezien het enorme debiteurenrisico
dat de concernmaatschappij op zich
had genomen. Dat risico was zo
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overeenstemming met de Europese
regelgeving, zo blijkt uit een arrest van
het Hof van Justitie EU. Door het
opheffen van de beperking in de
opbouw van vakantiedagen zullen
langdurig zieke werknemers over een
periode van 2 jaar maximaal 30
vakantiedagen meer opbouwen dan
nu het geval is. 
Er wordt een vervaltermijn voor de
minimum vakantiedagen ingevoerd
om werknemers te stimuleren
regelmatig vakantiedagen op te
nemen. De vervaltermijn geldt zowel
voor gezonde als voor zieke
werknemers. Er geldt een
uitzondering voor werknemers die niet
in staat zijn om minimum
vakantiedagen op te nemen. 
Als een werknemer niet alle minimum
vakantiedagen in het opbouwjaar
heeft opgenomen, komen deze een
half jaar na afloop van het opbouwjaar
te vervallen, tenzij de werknemer tot
aan dat tijdstip niet in staat was deze
dagen op te nemen. Een zieke
werknemer wordt in staat geacht om
minimum vakantiedagen op te nemen
als het re-integratie traject is gestart. 

In het belang van de werknemer

worden de vakantiedagen die als
eerste zullen vervallen of verjaren als
eerste afgeboekt bij opname van
vakantie. 
De wetswijziging gaat op 1 januari
2012 in.

Ri&e-regels kleine bedrijven

De Arbowet schrijft voor dat
werkgevers periodiek een
risico-inventarisatie en –evaluatie
(ri&e) moeten opstellen. In de ri&e legt
de werkgever vast welke risico’s het
werk oplevert voor zijn werknemers.
In een plan van aanpak, dat deel
uitmaakt van de ri&e, beschrijft de
werkgever welke maatregelen hij
neemt om deze risico’s te
minimaliseren.
De eisen die aan een ri&e gesteld
worden zijn afhankelijk van de
omvang van het personeelsbestand.
Met ingang van 1 april 2011 is het
voor werkgevers met maximaal 25
werknemers niet meer verplicht om
hun ri&e door een deskundige te laten
toetsen als zij gebruik maken van een
door de branche opgesteld
ri&e-instrument. Via www.rie.nl zijn
dergelijke instrumenten beschikbaar.
 
Vanaf 1 april moet de werkgever zijn
werknemers de mogelijkheid bieden
om de ri&e van het bedrijf in te zien.

LOONBELASTING

Bijtelling privégebruik auto

Het voordeel van het privé mogen
gebruiken van een auto van de zaak
bedraagt op jaarbasis tenminste 25%
van de waarde van de auto. Geen
bijtelling voor privégebruik auto vindt
plaats als blijkt dat met de auto in een
kalenderjaar niet meer dan 500
kilometer privé wordt gereden. De
grens van 500 kilometer wordt op
jaarbasis bekeken. Dat wil zeggen dat
als een werknemer het hele jaar een

auto van de zaak heeft gehad,
waarmee hij een groot deel van het
jaar niet privé heeft gereden, maar hij
in totaal in dat jaar wel boven de 500
kilometergrens uitkomt, de bijtelling
plaatsvindt over het gehele jaar. De
keuze om een auto van de zaak al dan
niet privé te gebruiken moet bij
voorkeur dus vooraf per kalenderjaar
worden gemaakt, tenzij bij een keuze
in de loop van het jaar kan worden
voorkomen dat boven de grens van
500 kilometer wordt uitgekomen.
 
De nadelige gevolgen van de
wettelijke regeling ondervond een
werknemer die in de eerste helft van
2008 keurig een
kilometeradministratie had
bijgehouden waaruit bleek dat hij de
auto niet privé had gebruikt. Na een
wisseling van auto koos de
werknemer ervoor de auto wel privé te
gebruiken en trok hij zijn verklaring
geen privégebruik auto in. Dat leidde
tot een naheffingsaanslag
loonbelasting over de eerste helft van
het jaar omdat de bijtelling voor het
gehele kalenderjaar gold. 
Dat een werknemer de auto een deel
van het jaar helemaal niet privé heeft
gebruikt en dat hij een verklaring geen
privégebruik heeft, is niet van belang.
Evenmin is van belang of de
werknemer in dat kalenderjaar één
auto ter beschikking heeft gehad of
meerdere achtereenvolgende auto's.
De grens van 500 kilometer wordt niet
vastgesteld per auto, maar betreft het
privégebruik van alle in een jaar ter
beschikking gestelde personenauto's.

OMZETBELASTING

Omzetafroming door
kassa’s

Nadat de FIOD ontdekte dat een
kassaleverancier kassa’s verkoopt die
zijn voorzien van een zogenaamde
afroommodule, is uit een steekproef
van de belastingdienst gebleken dat
15% van de afnemers van een
dergelijke kassa gebruik maakt van de
module en daarmee zijn omzet
manipuleert. De belastingdienst heeft
aangekondigd dergelijk gedrag aan te
pakken. Wie vrijwillig aangeeft dat hij
omzet heeft verzwegen kan rekenen
op een boete van maximaal 30% van
de alsnog verschuldigde belasting
over oudere jaren. Over de jaren 2009
en 2010 wordt bij vrijwillige
verbetering geen boete opgelegd. Wie
niet vrijwillig zijn eerdere aangiften
verbetert, riskeert een boete van
100%.

ALGEMEEN

Fiscale Agenda

De staatssecretaris van Financiën
heeft de toekomstvisie van het
kabinet op een eenvoudiger en
fraudebestendig belastingstelsel naar
de Tweede Kamer gestuurd. Anders
dan voorheen wil het kabinet de
fiscaliteit niet langer gebruiken om
allerlei andere doelen te bereiken. Het
kabinet wil in overleg met de Tweede
Kamer de mogelijkheden om de
belasting op arbeid te verlagen en de
belasting op consumptie te verhogen,
onderzoeken. Dat zou vormgegeven
kunnen worden door lagere tarieven in
de inkomstenbelasting en de
afschaffing van het verlaagde
btw-tarief. 
Het verlaagde btw-tarief is van
toepassing op eerste
levensbehoeften, op

arbeidsintensieve diensten en op
boeken en tijdschriften. Met een
verhoging van de btw-opbrengst
kunnen andere belastingen worden
afgeschaft. 
 
Het kabinet wil de renteaftrek door de
overnameholding en de verliesimport
bij vaste inrichtingen afschaffen in de
vennootschapsbelasting. De
opbrengst daarvan wordt omgezet in
een verlaging van het Vpb-tarief naar
24%. 
 
Het kabinet wil dat met name
groeiende ondernemers profiteren van
de ondernemersfaciliteiten in de
inkomstenbelasting. Dat zou kunnen
door een winstbox met één of twee
tarieven. Het kabinet wil de winstbox
verder uitwerken. De huidige
zelfstandigenaftrek wordt omgezet in
een vaste basisaftrek van € 7.200. De
winstafhankelijke vrijstelling blijft
bestaan.

Kinderopvangtoeslag

De minister van Sociale Zaken en de
staatssecretaris van Financiën willen
dat de kinderopvangtoeslag met

ingang van volgend jaar wordt
gekoppeld aan het aantal gewerkte
uren van de minst werkende ouder.
De plannen komen erop neer dat bij
dagopvang voor 0 tot 4 jarigen de
ouders recht krijgen op
kinderopvangtoeslag voor maximaal
140% van het aantal gewerkte uren.
Voor de buitenschoolse opvang van 4
tot 12 jarigen hebben ouders volgens
deze plannen recht op
kinderopvangtoeslag voor maximaal
70% van hun gewerkte uren.
 
Daarnaast is aangekondigd dat de
controle op naleving van de regels
strenger wordt. De boete bij fraude
kan oplopen tot 100% van het
fraudebedrag.

OVERDRACHTSBELASTING

Geregistreerd partnerschap 

De wet kent de mogelijkheid om een
geregistreerd partnerschap aan te
gaan. Het geregistreerd partnerschap
is een met het huwelijk vergelijkbare
samenlevingsvorm. Zowel binnen een
huwelijk als binnen een geregistreerd
partnerschap kan een gemeenschap
van goederen bestaan, die eindigt bij
de ontbinding van het huwelijk of het
partnerschap. Voor de
overdrachtsbelasting geldt een
vrijstelling voor de toedeling van
onroerende zaken in het kader van de
ontbinding van het huwelijk of het
geregistreerde partnerschap. Het
aangaan van een geregistreerd
partnerschap met geen andere reden
dan het omzeilen van
overdrachtsbelasting bij de verdeling
van onroerende zaken  is een vorm
van misbruik die tot gevolg heeft dat
de vrijstelling niet geldt. 
 
Twee personen die samen eigenaar
waren van tien onroerende zaken
gingen op 23 december 2003 een
geregistreerd partnerschap aan.
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overeenstemming met de Europese
regelgeving, zo blijkt uit een arrest van
het Hof van Justitie EU. Door het
opheffen van de beperking in de
opbouw van vakantiedagen zullen
langdurig zieke werknemers over een
periode van 2 jaar maximaal 30
vakantiedagen meer opbouwen dan
nu het geval is. 
Er wordt een vervaltermijn voor de
minimum vakantiedagen ingevoerd
om werknemers te stimuleren
regelmatig vakantiedagen op te
nemen. De vervaltermijn geldt zowel
voor gezonde als voor zieke
werknemers. Er geldt een
uitzondering voor werknemers die niet
in staat zijn om minimum
vakantiedagen op te nemen. 
Als een werknemer niet alle minimum
vakantiedagen in het opbouwjaar
heeft opgenomen, komen deze een
half jaar na afloop van het opbouwjaar
te vervallen, tenzij de werknemer tot
aan dat tijdstip niet in staat was deze
dagen op te nemen. Een zieke
werknemer wordt in staat geacht om
minimum vakantiedagen op te nemen
als het re-integratie traject is gestart. 

In het belang van de werknemer

worden de vakantiedagen die als
eerste zullen vervallen of verjaren als
eerste afgeboekt bij opname van
vakantie. 
De wetswijziging gaat op 1 januari
2012 in.

Ri&e-regels kleine bedrijven

De Arbowet schrijft voor dat
werkgevers periodiek een
risico-inventarisatie en –evaluatie
(ri&e) moeten opstellen. In de ri&e legt
de werkgever vast welke risico’s het
werk oplevert voor zijn werknemers.
In een plan van aanpak, dat deel
uitmaakt van de ri&e, beschrijft de
werkgever welke maatregelen hij
neemt om deze risico’s te
minimaliseren.
De eisen die aan een ri&e gesteld
worden zijn afhankelijk van de
omvang van het personeelsbestand.
Met ingang van 1 april 2011 is het
voor werkgevers met maximaal 25
werknemers niet meer verplicht om
hun ri&e door een deskundige te laten
toetsen als zij gebruik maken van een
door de branche opgesteld
ri&e-instrument. Via www.rie.nl zijn
dergelijke instrumenten beschikbaar.
 
Vanaf 1 april moet de werkgever zijn
werknemers de mogelijkheid bieden
om de ri&e van het bedrijf in te zien.

LOONBELASTING

Bijtelling privégebruik auto

Het voordeel van het privé mogen
gebruiken van een auto van de zaak
bedraagt op jaarbasis tenminste 25%
van de waarde van de auto. Geen
bijtelling voor privégebruik auto vindt
plaats als blijkt dat met de auto in een
kalenderjaar niet meer dan 500
kilometer privé wordt gereden. De
grens van 500 kilometer wordt op
jaarbasis bekeken. Dat wil zeggen dat
als een werknemer het hele jaar een

auto van de zaak heeft gehad,
waarmee hij een groot deel van het
jaar niet privé heeft gereden, maar hij
in totaal in dat jaar wel boven de 500
kilometergrens uitkomt, de bijtelling
plaatsvindt over het gehele jaar. De
keuze om een auto van de zaak al dan
niet privé te gebruiken moet bij
voorkeur dus vooraf per kalenderjaar
worden gemaakt, tenzij bij een keuze
in de loop van het jaar kan worden
voorkomen dat boven de grens van
500 kilometer wordt uitgekomen.
 
De nadelige gevolgen van de
wettelijke regeling ondervond een
werknemer die in de eerste helft van
2008 keurig een
kilometeradministratie had
bijgehouden waaruit bleek dat hij de
auto niet privé had gebruikt. Na een
wisseling van auto koos de
werknemer ervoor de auto wel privé te
gebruiken en trok hij zijn verklaring
geen privégebruik auto in. Dat leidde
tot een naheffingsaanslag
loonbelasting over de eerste helft van
het jaar omdat de bijtelling voor het
gehele kalenderjaar gold. 
Dat een werknemer de auto een deel
van het jaar helemaal niet privé heeft
gebruikt en dat hij een verklaring geen
privégebruik heeft, is niet van belang.
Evenmin is van belang of de
werknemer in dat kalenderjaar één
auto ter beschikking heeft gehad of
meerdere achtereenvolgende auto's.
De grens van 500 kilometer wordt niet
vastgesteld per auto, maar betreft het
privégebruik van alle in een jaar ter
beschikking gestelde personenauto's.

OMZETBELASTING

Omzetafroming door
kassa’s

Nadat de FIOD ontdekte dat een
kassaleverancier kassa’s verkoopt die
zijn voorzien van een zogenaamde
afroommodule, is uit een steekproef
van de belastingdienst gebleken dat
15% van de afnemers van een
dergelijke kassa gebruik maakt van de
module en daarmee zijn omzet
manipuleert. De belastingdienst heeft
aangekondigd dergelijk gedrag aan te
pakken. Wie vrijwillig aangeeft dat hij
omzet heeft verzwegen kan rekenen
op een boete van maximaal 30% van
de alsnog verschuldigde belasting
over oudere jaren. Over de jaren 2009
en 2010 wordt bij vrijwillige
verbetering geen boete opgelegd. Wie
niet vrijwillig zijn eerdere aangiften
verbetert, riskeert een boete van
100%.

ALGEMEEN

Fiscale Agenda
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arbeidsintensieve diensten en op
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kan oplopen tot 100% van het
fraudebedrag.
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het hoofdverblijf is geweest van de
belastingplichtige.

Conserverende aanslag

Ter voorkoming van uit fiscaal
oogpunt ongewenste handelingen als
onbelaste of laagbelaste afkoop na
emigratie door een Nederlandse
pensioengerechtigde, legt Nederland
bij emigratie een conserverende
aanslag inkomstenbelasting op over
de waarde van de pensioenrechten.
Deze aanslag dient ter behoud van de
fiscale claim. De vraag of een
dergelijke aanslag is toegestaan werd
door iemand die naar België
emigreerde in hoger beroep
voorgelegd aan Hof Den Haag. Onder
verwijzing naar een arrest van de
Hoge Raad oordeelde het hof dat het
opleggen van een conserverende
aanslag in strijd is met de goede
trouw bij het uitleggen van verdragen.
Het hof vernietigde de conserverende
aanslag en de beschikking
revisierente.
In cassatie oordeelde de Hoge Raad
anders. Volgens de Hoge Raad
verhindert de goede trouw bij de
uitlegging en toepassing van het
verdrag niet dat Nederland wegens de
emigratie naar België aan een
belastingplichtige een conserverende
aanslag oplegt voor zijn
pensioenaanspraken. Nederland zal in
een aantal gevallen als bronstaat
bevoegd zijn om belasting te heffen
over het pensioen. Verder hoeft een
conserverende aanslag in beginsel
niet te worden betaald, omdat de

ontvanger uitstel van betaling moet
verlenen zonder dat hij bezwarende
voorwaarden mag stellen. Wanneer er
binnen een termijn van tien jaren geen
zogenoemde besmette handeling ten
aanzien van het pensioen heeft
plaatsgevonden moet de ontvanger
de aanslag kwijtschelden. 
Het is wel in strijd met de goede
trouw als de ontvanger een
conserverende aanslag invordert
omdat er na emigratie een besmette
handeling heeft plaatsgevonden
waarbij de heffingsbevoegdheid is
toegewezen aan het woonland. 
 
Volgens de Hoge Raad heeft Hof Den
Haag de opgelegde conserverende
aanslag ten onrechte wegens strijd
met het verdrag met België vernietigd.
Dat geldt ook voor de beschikking
inzake de revisierente, die de
conserverende aanslag volgt.

ARBEIDSRECHT

Ontslagtoestemming

Een werkgever verzocht UWV
Werkbedrijf om in het kader van een
reorganisatie de arbeidsovereenkomst
met een aantal werknemers van een
bepaalde vestiging op te mogen
zeggen wegens bedrijfseconomische
omstandigheden. De gevraagde
toestemming werd verleend onder de
voorwaarde dat de werkgever, indien
hij binnen een half jaar na
bekendmaking van deze toestemming
een werknemer in dienst wilde nemen
in de betreffende functie, de
ontslagen werknemers als eerste de
gelegenheid zou bieden om terug te
keren in hun oude functie. Deze
wederindiensttredingsvoorwaarde
geldt slechts voor de betrokken
vestiging van de werkgever en niet
voor andere zelfstandige vestigingen. 
De werknemer die in een procedure
een beroep deed op deze voorwaarde
meende dat de vraag of het ging om

aparte bedrijfsvestigingen alleen van
belang was voor de toepassing van
het afspiegelingsbeginsel bij de
aanvraag van een ontslagvergunning. 
Volgens de kantonrechter is het in
strijd met de strekking van de
voorwaarde om die toe te passen op
alle vestigingen van een werkgever.
Op de bedrijfsvestiging waar de
werknemer had gewerkt was na zijn
ontslag geen werknemer in dezelfde
functie aangenomen. De
kantonrechter wees de vordering van
de werknemer om weer aan het werk
te mogen gaan af.

Vakantierechten

De Eerste Kamer heeft onlangs een
wetsvoorstel aangenomen dat de
beperking in de opbouw van
vakantierechten tijdens ziekte opheft
en tegelijk een vervaltermijn voor
vakantiedagen invoert. Het voorstel
heeft betrekking op het aantal
vakantiedagen waarop een
werknemer wettelijk gezien minimaal
recht heeft. Vakantierechten die een
werknemer heeft boven het wettelijk
minimum, de zogenaamde
bovenwettelijke vakantiedagen, vallen
niet onder de werking van het
wetsvoorstel. Volgens de huidige
wetgeving bouwen langdurig zieke
werknemers alleen over de laatste zes
maanden van hun ziekte
vakantierechten op. Dat is niet in

Binnen dat partnerschap gold een
uitsluiting van iedere gemeenschap
van goederen, met uitzondering van
de tien onroerende zaken. De
volgende dag werd het geregistreerde
partnerschap ontbonden. De tot de
gemeenschap van goederen
behorende onroerende zaken werden
daarbij zodanig verdeeld dat ieder vijf
onroerende zaken kreeg toebedeeld.
Beide voormalige partners deden een
beroep op de vrijstelling van
overdrachtsbelasting. De
belastingdienst legde
naheffingsaanslagen
overdrachtsbelasting op. Beide
partners kregen ook een vergrijpboete
opgelegd. 
De rechtbank was van oordeel dat
belastingbesparing het enige motief
was om gedurende 1 dag een
geregistreerd partnerschap aan te
gaan. Het aangaan van het
geregistreerde partnerschap had geen
praktische en reële betekenis. Doel en
strekking van de vrijstelling zou
worden miskend indien deze zou
worden toegepast in deze situatie.

VENNOOTSCHAPSBELAS-
TING

Evenement

Indien verenigingen en stichtingen
deelnemen aan het economisch
verkeer, dat wil zeggen concureren
met andere organisaties, dan zijn zij
belastingplichtig voor de winst die
behaald wordt met deze activiteiten. 
Een stichting die jaarlijks een
tweedaags muziekfestival organiseert
om zo een bepaalde muziekstijl te
promoten, is naar het oordeel van Hof
Den Bosch
vennootschapsbelastingplichtig. Er
was sprake van een duurzame
organisatie van kapitaal en arbeid die
deelnam aan het economisch verkeer.
Het bestaan van een winststreven bij
de stichting vond het hof niet van

belang omdat de stichting
concurreerde met commerciële
organisatoren van festivals en
muziekevenementen. Het enkel
organiseren van plaatselijke festivals
vond het hof niet voldoende voor de
conclusie dat sprake is van de
behartiging van een algemeen
maatschappelijk of sociaal belang.
Dat betekende dat de stichting niet in
aanmerking kwam voor een vrijstelling
van vennootschapsbelasting.

Valutaresultaten

In een brief aan de Tweede Kamer
heeft de staatssecretaris van
Financiën een wettelijke maatregel
aangekondigd voor de behandeling
van valutaresultaten op deelnemingen
in de vennootschapbelasting.
Valutaresultaten op deelnemingen
hebben door de werking van de
deelnemingsvrijstelling geen invloed
op de fiscale winst. Er zijn
belastingplichtigen die menen dat op
basis van rechtspraak van het
Europese Hof van Justitie
valutaverliezen op een deelneming ten
laste van de winst kunnen worden
gebracht. Wanneer deze

belastingplichtigen gelijk krijgen dan
zouden valutaverliezen aftrekbaar zijn
terwijl valutawinsten onbelast zijn. Dat
is, ook budgettair gezien, niet
wenselijk.
De staatssecretaris stelt daarom voor
om in die gevallen, waarin
belastingplichtigen die valutaverliezen
ten laste van de winst brengen, de
valutawinsten op deelnemingen in de
heffing te betrekken. Dat betekent dat
de deelnemingsvrijstelling in die
gevallen niet van toepassing is op
valutawinsten. Het gaat om
valutawinsten die worden gerealiseerd
na de inwerkingtreding van dit
wetsvoorstel.

ONDERNEMINGSWINST

Garantstelling

Een vennootschap die zich garant
stelt voor een lening van haar
moedervennootschap bij een bank en
daardoor een debiteurenrisico loopt
dat een onafhankelijke derde niet zou
hebben genomen, handelt behoudens
bijzondere omstandigheden
onzakelijk. Dit betekent dat een
eventueel verlies als gevolg van de
garantstelling niet in aftrek op de
winst van de vennootschap kan
worden gebracht. 
 
In een voorkomend geval stelden alle
concernmaatschappijen zich garant
jegens een bankenconsortium dat een
lening van € 110 miljoen verstrekte
aan de moedermaatschappij van het
concern. Nadat de
moedermaatschappij failliet ging,
werden de concernmaatschappijen
aangesproken. Hof Arnhem was van
oordeel dat het verlies uit de
garantstelling dat een van de
concernmaatschappijen had geleden
niet in mindering op de winst kwam
gezien het enorme debiteurenrisico
dat de concernmaatschappij op zich
had genomen. Dat risico was zo
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INKOMSTENBELASTING

Verhoging AOW-leeftijd

Het wetsvoorstel dat de verhoging
van de AOW-leeftijd van 65 naar 66
jaar per 1 januari 2020 regelt, is
ingediend bij de Tweede Kamer. Het
door het vorige kabinet ingediende
wetsvoorstel ter verhoging van de
AOW-leeftijd is ingetrokken. De
huidige systematiek van opbouw van
de aanspraak op een AOW-pensioen
is dat inwoners van Nederland in een
periode van 50 jaar tussen hun 15e en
65e het recht op een volledig
pensioen opbouwen. Voor ieder
gemist opbouwjaar vindt een korting
plaats van 2%. Deze systematiek
geldt ook na de verhoging van de
AOW-leeftijd, omdat de
aanvangsleeftijd opschuift van 15
naar 16 jaar. Dat betekent dat
iedereen die is geboren na 1 januari
1995 en tevens ouder is dan 15 jaar
op het moment van ingang van de
wet een deel van zijn opbouw verliest.
Voor wie gedurende de
opbouwperiode in Nederland blijft
wonen heeft dat uiteindelijk geen
effect op de hoogte van de uitkering,
maar wie voor zijn 66e uit Nederland
vertrekt of is vertrokken wordt door
het wetsvoorstel geconfronteerd met
een extra korting op zijn
AOW-uitkering omdat hij een extra
opbouwjaar mist. Wie na zijn 15e in
Nederland is komen wonen en extra
opbouwjaren heeft ingekocht wordt
niet gecompenseerd voor het verlies
van de opbouw over zijn 16e
levensjaar. 
 
Het wetsvoorstel regelt naast de
verhoging van de AOW-leeftijd ook de
verhoging van de pensioenrichtleeftijd
en een verlaging van de
opbouwpercentages voor
pensioenen, van het
dotatiepercentage voor de
oudedagsreserve voor ondernemers

en van het premiepercentage voor de
aftrek van lijfrentepremies.
 
De wijziging in de fiscale behandeling
van de pensioenopbouw gaat niet per
1 januari 2020 in, maar al in 2013.
Per 1 januari 2013 bedraagt de
maximale opbouw per dienstjaar
1,75% voor eindloonregelingen en
2% voor middelloonregelingen. Dat
betekent dat er net als in het verleden
weer 40 dienstjaren nodig zijn om het
maximale pensioen van 70% van het
laatstverdiende loon te bereiken. Voor
2013 opgebouwde pensioenrechten
blijven in stand en hoeven niet te
worden aangepast aan de nieuwe,
lage opbouwpercentages. 
 
Voor lijfrenten zakt de maximaal
aftrekbare premie van 17% naar
14,5% van de grondslag. Dat
betekent dat tekorten in de opbouw
van pensioen via de werkgever door
de aanpassing van de regelgeving
niet gecompenseerd kunnen worden
door lijfrenteverzekeringen. Ook
zelfstandigen worden op deze manier
geconfronteerd met de aanpassingen
in de pensioenopbouw. 
 
Parallel daaraan zakt de maximale
jaarlijkse toevoeging aan de
oudedagsreserve voor ondernemers
van 12% naar 10% van de winst. 
 
Het bestaande overgangsrecht voor
VUT- en prepensioenregelingen voor
mensen, die op 31 december 2004
55 jaar of ouder waren, blijft bestaan.
Voor deze groep hoeft geen rekening
te worden gehouden met de

beperkingen in de opbouw van
pensioenen per 2013. Het kabinet
vindt dat van deze mensen, die veelal
met (vervroegd) pensioen zijn, niet
verwacht kan worden dat zij een
beperking van het pensioen opvangen
door meer of langer te gaan werken.

Eigen woning

Een eigen woning valt als
vermogensbestanddeel niet in box 3
maar in box 1. De rente die wordt
betaald over schulden die zijn
aangegaan voor de aankoop, het
onderhoud of de verbetering van een
eigen woning is aftrekbaar. Een eigen
woning is volgens de omschrijving in
de Wet IB 2001 het gebouw of
gedeelte daarvan dat aan de eigenaar
anders dan tijdelijk als hoofdverblijf
ter beschikking staat. Met de
toevoeging anders dan tijdelijk in deze
omschrijving wordt aangegeven dat
de woning bedoeld moet zijn voor
duurzaam eigen gebruik. Het gebruik
van de term hoofdverblijf moet
aangeven dat een belastingplichtige
slechts één woning als eigen woning
kan aanmerken. Een woning in
eigendom die geen hoofdverblijf van
de belastingplichtige is, valt in box 3.
 
Iemand die met zijn gezin in een
huurwoning woonde, kocht een
woning. Na de aankoop werd de
woning verbouwd. De eigenaar zelf
stond na de aankoop enige tijd
ingeschreven op het adres van de
koopwoning. Daarvoor en daarna
stond hij ingeschreven op het adres
van de huurwoning, die al die tijd was
aangehouden. Het gezin van de
eigenaar bleef al die tijd ingeschreven
staan op het adres van de
huurwoning en heeft nooit op het
adres van de koopwoning
ingeschreven gestaan. De
koopwoning werd vervolgens
verhuurd aan derden. De koopwoning
is naar het oordeel van de rechtbank
geen eigen woning, omdat deze nooit

Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet
meer juist is. Dit kan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan
contact op te nemen met uw adviseur.

groot, dat een onafhankelijke derde
het niet zou hebben genomen. Het
hof ging ervan uit dat de
concernmaatschappij het
debiteurenrisico vanwege de
aandeelhoudersrelatie met de
moedermaatschappij op zich had
genomen.

Tweede woning

Ondernemers hebben in de regel de
keuze of zij zaken die zij voor hun
onderneming gebruiken al dan niet tot
hun ondernemingsvermogen rekenen.
Bij die keuze is de redelijkheid
uiteindelijk bepalend. Zo zijn er
bepaalde zaken die verplicht
ondernemingsvermogen vormen en
zaken die verplicht privévermogen
zijn. In een arrest uit 1993 heeft de
Hoge Raad gezegd dat een woonhuis
tot het ondernemingsvermogen kan
worden gerekend wanneer de
bewoning van het huis dienstbaar is
aan de bedrijfsuitoefening. 
 
In een voorkomend geval was de
rechtbank van oordeel dat een
medisch specialist een door hem
gekocht appartement terecht als
ondernemingsvermogen had
aangemerkt. De specialist had het
appartement gekocht omdat het in de
buurt lag van de twee ziekenhuizen
waar hij zijn praktijk uitoefende. De
korte reisafstand was een vereiste
voor het draaien van diensten. Het
hoofdverblijf van de specialist lag op
een te grote afstand van de beide
ziekenhuizen om van daaruit diensten

te kunnen doen. Onder deze
omstandigheden was het
appartement dienstbaar aan de
onderneming. De specialist wilde in
het jaar van de beëindiging van zijn
onderneming met een beroep op de
foutenleer zijn keuze herstellen.
Wanneer een ondernemer een
vermogensbestanddeel, dat verplicht
privévermogen vormt, ten onrechte
als ondernemingsvermogen aanmerkt
en op de balans van zijn onderneming
opneemt, is dat een etiketteringsfout
die met behulp van de foutenleer
hersteld kan worden. Volgens de
rechtbank was er in dit geval geen
sprake van een etiketteringsfout en
was de specialist destijds binnen de
grenzen van de redelijkheid gebleven
door het appartement tot zijn
ondernemingsvermogen te rekenen.

FORMEEL RECHT

Termijn strafoplegging 

Voor strafbare feiten die onder het
Nederlandse strafrecht vallen, geldt
dat het recht om strafvordering in te
stellen vervalt door verloop van in de
wet opgenomen termijnen. De rechter
moet ambtshalve beoordelen of aan
deze termijnen is voldaan, ook als een
verdachte geen beroep doet op het
verstreken zijn van de termijn
waarbinnen strafvordering moet zijn
ingesteld. 
Voor bestuurlijke boeten, zoals de
boeten die in het belastingrecht
kunnen worden opgelegd, geldt ook
dat de rechter ambtshalve moet
onderzoeken of de wettelijke termijn is
verstreken na afloop waarvan de
bevoegdheid tot het opleggen van
een boete vervalt. 
 
Het opleggen van een boete in het

belastingrecht is veelal gekoppeld aan
het vaststellen van een
belastingaanslag. Ook voor het
vaststellen van belastingaanslagen
gelden termijnen. Anders dan voor
boeten moet op overschrijding van de
termijn voor het opleggen van een
belastingaanslag wel een beroep
worden gedaan. Dat betekent dat het
mogelijk is dat een belanghebbende
rechtsgeldig afstand doet van het
recht op een beroep op
termijnoverschrijding bij het
vaststellen van een aanslag. Wanneer
een belanghebbende afstand doet
van dit recht, heeft de inspecteur wel
de bevoegdheid om na het verstrijken
van de termijn een aanslag op te
leggen, maar niet om ook nog een
boete op te leggen.

VARIA

Ontwikkelingskrediet

Een ondernemer die een technisch
ontwikkelingskrediet had gekregen,
verwerkte de vrijval van het na tien
jaar resterende krediet als onbelaste
kwijtscheldingswinst. De rechtbank
wees het beroep op de vrijstelling af
omdat uit de bewoordingen van de
kredietovereenkomst volgde dat de
staat als schuldeiser na tien jaar geen
recht meer had op aflossing van het
krediet en betaling van de rente,
zodat er op dat moment niets kon
worden kwijtgescholden. 
De Hoge Raad onderschreef het
oordeel van de rechtbank dat de
ondernemer alle op grond van de
kredietovereenkomst verschuldigde
bedragen had voldaan zodat de
schuldeiser geen verdere rechten op
aflossing en betaling van rente had.
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Verhoging AOW-leeftijd
Eigen woning
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