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COR OVERDUIN:
STRIJDER TEGEN DE ONRECHTVAARDIGE BOX 3
Een heffing van meer dan 100% klopt gewoon niet. En dan is
nog niet eens rekening gehouden met de inflatie.
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HET AFSTORTEN VAN EEN OUDEDAGSVERPLICHTING IN EEN BELEGGINGSPRODUCT

Het pensioen in eigen beheer kan tot en met 2019 in een
oudedagsverplichting worden omgezet. Het verschil tussen
de commerciële en de fiscale waarde van de pensioenverplichting wordt daarbij fiscaal geruisloos afgestempeld. Het
vermogen van de bv stijgt en de dga raakt verlost van de IBclaim op voormeld verschil. De oudedagsverplichting kan in
eigen beheer worden afgewikkeld of worden ondergebracht
bij een financiële instelling.
In geval van eigen beheer moet de oudedagsverplichting jaar
lijks worden opgerent tegen de ‘marktrente’, die voor 2018
0,06% bedraagt. Uiterlijk twee maanden na de AOW-datum van
de dga moet de bv starten met uitkeringen, die in beginsel 20
jaar moeten lopen. De bv zal in het eerste jaar 1/20e van het ka
pitaal uitkeren, in het tweede jaar 1/19e enzovoort. Stel dat de
dga beleggingsminded is. Als zijn beleggingen onverhoopt met
30% in waarde dalen, gaat hij niet onmiddellijk zijn portefeuil
le liquideren. Dit stelt hem in staat om de waardedaling weer in
te lopen, wat uiteraard geen zekerheidje is. Hij kan zijn bv laten
beleggen ter afdekking van de oudedagsverplichting. Als op die
beleggingen een hoger rendement wordt gescoord dan voor
melde marktrente, maakt de bv winst op de positie. Deze winst
is belast met VPB en een ab-claim.

De Giro en Brand New Day hebben dit product in hun assorti
ment. Zij hebben een zogenoemde pensioenrekening. Feitelijk
betreft dit de bankspaarvariant van een beleggingsrekening.
Op deze rekening kan de oudedagsverplichting fiscaal neutraal
worden afgestort. Orders kunnen via het internet worden door
gegeven. De beleggingsrekening kan van dag tot dag worden
gevolgd.
Gelden die eenmaal zijn afgestort bij een financiële instelling,
kunnen niet meer worden teruggehaald naar de bv. Deze flexi
biliteit ontbreekt dus, maar in veel gevallen is dit ook beter. De
dga kan dan niet het kapitaal in rekening-courant opsouperen.
Overrendement
belast met VPB/IB

ODV-uitkering
belast met IB
en premie ZVW

ODV-uitkering
belast met IB
en premie ZVW

ODV in eigen beheer

ODV afstorten
in beleggingsprodukt

Er is ook nog een andere reden om een oudedagsverplichting om
te zetten in een bankspaarproduct bij een financiële instelling.
Een bankspaarproduct biedt qua ingangsdatum en uitkerings
duur meer flexibiliteit dan de oudedagsverplichting. Zo kan een
oudedagsverplichtinguitkering niet eerder dan 5 jaar voor de
AOW-datum ingaan en niet later dan 2 maanden na de AOWdatum.

Een bankspaarproduct biedt qua ingangsdatum
en uitkeringsduur meer flexibiliteit dan de
oudedagsverplichting.
Voor een bankspaaruitkering geldt voor de ingangsdatum
slechts dat deze niet later dan 5 jaar na de AOW-leeftijd mag
liggen. Een bankspaaruitkering kan dus vijf jaar later ingaan
dan een oudedagsverplichtinguitkering. Een bankspaaruitke
ring mag desgewenst 30 jaar duren, terwijl de looptijd van de
oudedagsverplichtinguitkering maximaal 20 jaar mag zijn, ver
meerderd met het aantal jaren dat de uitkering eerder dan de
AOW-datum is ingegaan.
Het afstorten van de oudedagsverplichting bij een financiële
instelling, al dan niet in een beleggingsproduct, is ons inziens in
veel gevallen een verstandige keus.
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Deze dga kan eigenlijk net zo goed de oudedagsverplichting bij
een financiële instelling afstorten in een beleggingsproduct. Dat
is eenvoudiger. De beleggingskosten zijn vergelijkbaar. In plaats
van dat de bv belast is met de loonadministratie ter zake, ligt
die taak nu bij de financiële instelling. Deze rekent hiervoor een
kleine vergoeding. Diverse aanbieders bieden de mogelijkheid
om het kapitaal op een reguliere beleggingsrekening te storten.
Bij de grootbanken bestaat deze mogelijkheid (nog) niet. Eigen
lijk verandert er dan niet zoveel. In plaats van dat de beleggin
gen op naam van de bv staan, staan ze nu op naam van de dga
persoonlijk. Het volledige rendement –hoog of laag, positief of
negatief– komt tot uitdrukking in de toekomstige uitkeringen. In
plaats van een VPB/ab-claim op het overrendement, is er nu een
enkelvoudig uitgestelde IB-claim.

DICK BARMENTLO DOCEERT OVER FORMEEL BELASTINGRECHT IN MAROKKO

Veel fiscalisten slaan de pagina’s van Vakstudie Nieuws met
de uitspraken over formeel belastingrecht over. Dick
Barmentlo van Jaeger en Soons Advocaten smult er juist van.
Formeel belastingrecht is zijn specialisme. Hij startte zijn
carrière in de adviespraktijk in 1989 bij EY en ging in 2002
naar Meijburg. In 2012 liet hij zich tot advocaat beëdigen. Tot
hilariteit van zijn drie kinderen moest hij terug naar de schoolbanken. In 2015 werd hij fiscaal advocaat bij Jaeger en Soons,
vestiging Amsterdam. Dick is lid van de Sectie Formeel Belastingrecht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en
lid van de Commissie Beroepszaken van de NOB. Dick is één
van de docenten voor de buitenlandse PE-reis van MFAS dit
jaar in Marokko van 1 tot en met 5 november. Er hebben zich
al 27 cursisten aangemeld. Veel plaats is er dus niet meer.

Wat zijn zo de zaken waar je de dag mee vult?
“Nog steeds veel inkeerzaken. Die vragen zo’n 30% van mijn tijd.
De laatste tijd controleert de Belastingdienst actief de feitelijke
vestigingsplaats van rechtspersonen. Men schroomt hierbij niet
de strafrechtelijke kaart te trekken. Daar worden wij dan als ad
vocaat bijgehaald.”
Ga je de MFAS-cursisten in Marokko enthousiast maken over
het formele belastingrecht?
“Reken maar! Ik ben zelf heel enthousiast over mijn vak en dat
straal ik ook uit bij het les geven. Er valt genoeg over te vertellen
en het is ook zeer relevant voor de MKB-praktijk”.

“Ik dacht in 2012 als je nog iets anders wilt op professioneel vlak,
moet je het nu doen. En ik heb er geen seconde spijt van gehad,
integendeel. In mijn huidige hoedanigheid kan ik veel vrijer ope
reren dan bij Meijburg. Onder andere in de relatie met de Belas
tingdienst. Als fiscaal advocaat kan ik me helemaal wijden aan
mijn passie. Veel andere fiscale advocaten of belastingkundigen
proberen louter op formele punten successen te boeken voor
hun clientèle. Mijn handelsmerk is het snijvlak van het materiële
en het formele belastingrecht.”
We spreken met hem over de opzienbarende uitspraak van Hof
Den Bosch over de tipgeverszaak, waar de obstructie van de
rechtsgang aanleiding was de fiscus te veroordelen tot een pro
ceskostenvergoeding van € 50.000. “Een ongekende oorvijg! En
dan gaan ze nog in cassatie ook. Het achterhouden van informa
tie in fiscale procedures door de fiscus is trouwens een structu
reel verschijnsel. Schandalig!”

Marokko: bestemming pe-reis MFAS 2018
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“Tijdens mijn lezingen voor de RB landelijke studiedagen behan
del ik onder andere de reactie van de fiscus op het wegstrepen
van dga-schulden. Het is belachelijk dat ze hier het strafrecht bij
halen. Er is in dit soort zaken meestal helemaal geen sprake van
opzet. Maar het zet wel de toon. Het Credit Suisse-arrest van
vorig jaar heeft duidelijk gemaakt dat het pleitbare standpunt
naar objectieve maatstaven moet worden beoordeeld. Door
deze interpretatie zal in minder gevallen een boete kunnen wor
den opgelegd.”

mr D. (Dick) Barmentlo, Jaegers & Soons advocaten

Jochem Mercklenbach is sinds 2005 franchisenemer van een
fastfood-keten. Hij is 100% aandeelhouder van Mercklenbach
Exploitatie en Beheer B.V. Deze bv is 100% aandeelhoudster
van Fastfood De Lage Veluwe B.V. Holding en werk-bv zitten in
een fiscale eenheid VPB. Het bedrijf is succesvol. De fiscale een
heid was in 2017 goed voor een winst na VPB van € 350.000.
Jochem heeft de werk-bv haar winsten steeds aan de holding la
ten uitkeren. Hierdoor zitten er in de holding nu banktegoeden
ter waarde van circa € 1,1 miljoen. Het rendement hierop is nihil.
Jochem is in gesprek met Coen Molenaar, die hij kent van
de plaatselijke ondernemersvereniging. Coen is dga van een
schadeherstelbedrijf. Vanwege uitbreidingsplannen heeft hij
€ 150.000 liquiditeit nodig. Omdat Jochem veel vertrouwen
heeft in het ondernemerschap van Coen, zegt hij toe hem het
benodigde bedrag te lenen. Coen wil 6% rente betalen en de
hoofdsom in tien gelijke jaartermijnen terugbetalen.
Jochem staat op het punt het bedrag naar Coen over te maken,
totdat hij bedenkt dat het goed is eerst even zijn belastingad
viseur, Koos van Straten, te bellen. Hij legt Koos uit wat er aan
de hand is. Koos zegt dat het misschien voordeliger is om de le
ning vanuit privé te verstrekken. “Bij een hoog rendement is box
3 gunstig.” Maar om een goed advies te kunnen geven, moet hij
eerst enkele berekeningen maken. “Houd het geld nog even vast,
dan zal ik deze week mijn advies mailen.”
De belastingadviseur ziet drie opties:
1. De holding verstrekt de lening.
2. De holding keert een dividend uit, Jochem verstrekt de lening
vanuit privé (box 3).
3. Jochem leent € 150.000 van de holding tegen 2% rente en
verstrekt de lening vanuit privé.

Lenen van de bv bespaart

Ad 3
Bij dit scenario heb je the best of two worlds. Jochem krijgt
€ 150.000 in box 3 en tegelijkertijd een even grote schuld aan de
bv in box 3. Per saldo heb je dus bij deze route geen heffing in box
3. De bv ontvangt een rente van 2% in plaats van 6%. Het rente
verschil van 4% is feitelijk onbelast. Tel uit je winst! Het lenen van
de bv is ons inziens niet adviseerbaar als de dga in privé, naast de
aandelen in de bv, geen vermogen heeft. In dat geval is het name
lijk de bv die feitelijk het debiteurenrisico van de lening loopt. 1

Er is helaas geen duidelijkheid over de hoogte van de in aanmerking te nemen rente voor het lenen van de bv. Duidelijk is
wel dat niet de tarieven van banken doorslaggevend zijn; de bv
is geen bank. Het uitgangspunt is de vergoeding die de bv voor
overtollige liquiditeit bij de bank kan krijgen. Daarop dient
een opslag te worden toegepast voor het debiteurenrisico. Hoe
groot is de kans dat de dga in gebreke blijft met het aflossen van
zijn schuld? Over de hoogte van de opslag wordt heel verschillend gedacht. Onder belastingadviseurs is de opvatting populair dat deze opslag in het algemeen beperkt kan blijven tot
1% à 1,5%. Naar aanleiding van een WOB-verzoek heeft het
Ministerie van Financiën recent interne documenten gepubliceerd over het beleid inzake lenen van de bv en r/c-problematiek van dga’s. Men vindt er helaas geen concrete handvatten
voor de hoogte van de rente.

De gebruiker van MFAS kan de verschillende scenario’s doorre
kenen met het rekenmodel 01-03 Beleggen dga.

Ad 1
Als de holding de lening verstrekt, is de 6% rente belast tegen
25% VPB. Op het restant gaat een ab-claim drukken. Als we de
ab-claim nominaal waarderen –dus niet op contante waarde–
bedraagt het gecombineerde VPB/IB-tarief 43,75%. Over de
rente van 6% betaal je dus 2,625% belasting.

De analyse houdt hier echter niet op. Er moet nog even worden
stilgestaan bij de gevolgen van een debiteurenverlies. Stel dat
Coen er, ondanks zijn goede ondernemerschap, niet in slaagt de
lening volledig terug te betalen. In box 3 leidt dat dan niet tot
een aftrekpost. De bv kan het debiteurenverlies daarentegen
wel aftrekken. De vraag is hoe dit aspect in de berekening kan
worden meegenomen.

Het lenen van de bv is ons inziens niet adviseerbaar
als de dga in privé, naast de aandelen in de bv,
geen vermogen heeft.

Om het belang van de wel of niet aftrekbaarheid van het de
biteurenverlies te kunnen meewegen, moet een inschatting
worden gemaakt van de kans op wanbetaling. Banken zijn erin
gespecialiseerd om dergelijke schattingen te maken. Ze hebben
daar speciale software voor. Jochem en Koos moeten zich echter
zonder deze hulpmiddelen zien te redden. Na enig heen en weer
gepraat komen ze uit op een risico van 5%. Als er een afboeking
moet plaatsvinden, hoeft dat natuurlijk niet gelijk de hele hoofd
som te betreffen, maar daar gaan Jochem en Koos veronderstel
lerwijs toch maar vanuit. Bij een volledige afboeking van de ini
tiële hoofdsom is de verwachte waarde van de aftrekpost voor
de bv 5% x € 150.000 = € 7.500. De besparingswaarde daarvan
bedraagt 43,75% x € 7.500 = € 3.281.

Ad 2
Als Jochem de lening vanuit privé verstrekt na eerst een divi
dend van zijn bv te hebben ontvangen, valt dit vermogen in box
3. Hij had al € 100.000 in box 3 en daar zou dan € 150.000 bij
komen. Voor een echtpaar is de druk bij een box 3-vermogen van
€ 250.000 bij 50/50-toerekening 0,6%. Gerelateerd aan de 6%
rente betekent dit een effectieve belastingdruk van 10%. Een
nadeel is wel dat je bij deze route de box 2-heffing naar voren
haalt. Dit is minder erg dan het lijkt in het licht van de verhoging
van het box 2-tarief naar uiteindelijk 28,5% in 2021. Omdat je
bij deze route netto € 150.000 nodig hebt, moet er € 200.000
dividend worden uitgekeerd. Ondanks de directe heffing van
€ 50.000 is dit rekenkundig een betere oplossing. Je moet ooit
afrekenen over de reserves van de bv. Door dat nu te doen, be
perk je dezelfde afrekening in de toekomst en zorg je ervoor dat
het vermogen tegen een lagere fiscale druk gaat renderen.

1
De stelling van de inspecteur dat de door de dga in een dergelijk geval
verdiende rentemarge belastbaar was als ROW, wees de Hoge Raad af, HR
25 februari 2011, nr. 10/00622 (renteshoppen-arrest). De onderhavige
activiteit gaat normaal actief vermogensbeheer niet te buiten. Zie MFAS
dga-817.
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DGA SPEELT VOOR BANK

Men kan zich afvragen hoe zakelijk het is om tegen 2% te lenen
van de bv voor de financiering van een uitgegeven lening die een
rente van 6% oplevert. Omdat het bij de uitgegeven lening om
bedrijfsfinanciering gaat, is een hoge rente passend. Bij een le
ning aan een particulier, in casu de dga, wordt het debiteuren
risico in de regel laag ingeschat, zodat een lage rente op haar
plaats is. Bedenk dat als de dga een debiteurenverlies lijdt, hij de
schuld aan zijn bv toch gewoon moet aflossen.
Of de rente bij het lenen van de bv 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5% etc.
moet zijn, is natuurlijk arbitrair. De startsituatie is dat de bv bij
de bank 0% krijgt. Als de bv € 150.000 overhevelt naar de dga en
daarvoor 2% ontvangt, lijkt dat best wel zakelijk. Bij de beoorde
ling hiervan is de privé solvabiliteit en de verdiencapaciteit van
Jochem van belang. Van belang zou ook kunnen zijn een levens

verzekering, zodat de erfgenamen bij zijn overlijden de schuld
aan de bv kunnen aflossen.
Koos zet zijn analyse op de mail. De volgende dag belt hij nog
even om te vragen of Jochem het allemaal heeft begrepen.
Jochem, altijd in voor een geintje, zegt dat hij er geen hout van
snapt, maar afgaat op het advies. “Gezien jouw rekeningen, ga ik
ervan uit dat je adviezen goed zijn.” Koos zegt een geldlenings
overeenkomst op te zullen sturen. Hij adviseert van Coen een
persoonlijke borgstelling te vragen. Dat vindt Jochem een goed
idee. “Ik ga me straks nog een echte bankier voelen!” Ook voor
de borgstelling heeft Koos een overeenkomst.
In het licht van de extreem lage rente op spaarrekening, doen
steeds meer vermogenden aan privébankieren. Het is van be
lang de risico’s bij het sparen en beleggen te spreiden. In dat licht
is het helemaal niet gek om bijvoorbeeld 25% van het vermogen
te gebruiken voor privébankieren.

BELASTINGBESPARING
BIJ PAPIEREN SCHENKING MISLUKT
Thomas Baan (1935) is in 1989 gescheiden van Maria Goud
smid. Het gesneefde huwelijk heeft drie zonen voortgebracht.
Het huwelijk was conflictueus en de scheiding is met ruzie en
zelfs enig fysiek geweld verlopen. Dit alles heeft zijn sporen na
gelaten bij de kinderen, die moeite hebben met het onderhou
den van langdurige relaties. De jongste twee zonen geven vader
de schuld van de echtbreuk. Zij hebben na de echtscheiding het
contact met hem verbroken. Toen in 2011 bij vader maagkan
ker werd geconstateerd, hebben ze hem toch nog enkele malen
opgezocht. De oudste zoon, Peter, heeft altijd een goed contact
met zijn vader onderhouden. Thomas en Peter waren vismaat
jes. Ze hadden samen een motorboot waarmee zij op de Friese
meren op snoekbaars visten.
Thomas heeft een testament gemaakt, waarin Peter tot enig
erfgenaam is benoemd en de twee andere zonen in de legitieme
zijn gesteld. Thomas heeft vanaf 2003 jaarlijks het bedrag van
de kindvrijstelling bij notariële akte schuldig erkend aan Peter.
Op het overlijdensmoment bedroeg de schuld € 54.539. Voor de
schenkingen van 2003 en 2004 is een rente van 5% afgesproken
en voor de jaren daarna 6%.
Toen Peter in 2012 met zijn vader bij de notaris was voor een
update van vaders testament, memoreerde de notaris de pa
pieren schenkingen. “Hebben jullie gedacht aan de betaling van
rente? Als dat niet is gebeurd, heb je geen successiebesparing.”
Peter meende zich te herinneren dat er in het begin wel enkele
malen rente is betaald, maar daarna niet meer. De notaris wist
te melden dat verzuimde rentebetalingen kunnen worden inge
haald. Peter checkte dit op het internet en stuitte op een besluit
van het Ministerie van Financiën waarin dit wordt goedgekeurd.
Peter, die over de inlogcodes van zijn vaders bankrekening be
schikte, maakte € 10.371 aan achterstallige rente over naar
hemzelf. Voor de zekerheid belde hij over deze kwestie ook nog
met de BelastingTelefoon. Na driemaal te zijn doorverbonden,
kreeg hij iemand die antwoord kon geven. De medewerkster
bevestigde zijn conclusie. “Als de rente uit het verleden alsnog
wordt betaald, is voor de Successiewet geen sprake van een fic
tieve verkrijging. De schuld is dan aftrekbaar voor de erfbelas
ting." Peter maakte hiervan een aantekening en stopte die in de
map met financiële documenten.
Op 15 mei 2013 sloot Thomas voorgoed zijn ogen. Peter regelde
de crematie. Tijdens de plechtigheid waren alle drie zonen aan
wezig, maar de ex-echtgenote liet verstek gaan. Peter hield een
speech met de nodige aandacht voor de vissuccessen van zijn
vader.
Peter regelde de formaliteiten. Aangezien hij enig erfgenaam
was, vond er geen verdeling van de nalatenschap plaats. Thomas
had een woning met een waarde van circa € 285.000 en spaar
saldi van circa € 100.000. De twee broers schikten zich in hun le
gitiemestelling. Zij kregen ieder netto zo’n € 50.000 uitgekeerd.
De schuldigerkenningen die vader bij notariële akte had gedaan,
verlaagden de nalatenschap. Voor de berekening van de legitie
me portie moesten zij echter weer worden bijgeteld.
De aangifte erfbelasting werd in augustus 2013 door de notaris
ingediend. In februari 2014 kreeg de notaris van de Belasting
dienst de mededeling dat de aangifte zou worden gecorrigeerd.
Er ging een streep door de schenkingsschuld. De verzuimde ren
te was weliswaar ingehaald, maar hierbij was ten onrechte geen
rente-op-rente toegepast. In het besluit van 4 april 2012, BLK
B2012/103M (thans: 18 oktober 2016, nr. BLKB2016/130M) is
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Scenario 3 leidt in vergelijking met scenario 1 tot een jaarlijkse
besparing van 43,75% over 4% (het renteverschil). De hoofdsom
in jaar 1 bedraagt € 150.000 en in jaar 10 € 15.000; gemiddeld
€ 82.500. De rekensom voor het fiscale voordeel is: 10 x 4% x
43,75% x € 82.500 = € 13.709. Het nadeel van het niet kunnen
afboeken van het debiteurenverlies is dus veel kleiner dan de
besparing van scenario 3.

ADMINISTREREN VAN HUWELIJKSE
VOORWAARDEN EN ESTATE PLANNING IS
NOODZAAK
Op 14 en 28 juni organiseren wij de tweedaagse cursus
Administreren van huwelijkse voorwaarden en estate plan
ning met als docenten professor Wouter Burgerhart en Henry
Meijer. Bij echtscheiding en overlijden is het vaak problematisch
dat er nooit uitvoering van huwelijkse voorwaarden en adminis
tratie van privévermogens heeft plaatsgevonden.
Voor ondernemers is het administreren van ieders vermogen
van belang voor gezinsbescherming met het oog op een moge
lijk faillissement.

De verzuimde rente was weliswaar ingehaald,
maar hierbij was ten onrechte geen
rente-op-rente toegepast.
Peter had beter een belastingadviseur kunnen raadplegen dan
de BelastingTelefoon. Een belastingadviseur had hem waar
schijnlijk gewezen op de noodzaak van rente-op-rente. Voor dat
advies had Peter wellicht een factuur gekregen van, zeg, € 500.
Nu is de schade veel groter: 20% erfbelasting over € 54.539.

Instantie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak

14-11-2017

Datum publicatie

24-11-2017

Zaaknummer

15/01482

Rechtsgebieden

Belastingrecht

Bijzondere kenmerken

Hoger beroep

Inhoudsindicatie

Erfbelasting. Verkrijging door zoon. Fictieve ver
krijging ex. art. 10 SW 1956? Schuldigerkenning?
Rentebetalingen voldaan?

De laatste jaren is de tweetrapsmaking als estate-plannings
instrument populair geworden. Daarbij is het wel nuttig om te
weten op welk vermogen deze clausule bij het overlijden van de
bezwaarde betrekking heeft.
Vorderingen/schulden als gevolg van schuldigerkenningen uit
vrijgevigheid -papieren schenkingen- worden soms in de IB-aan
gifte van de begiftigde en schenker niet meegenomen. Weten
we bij het overlijden dan dat die schulden er zijn? En houden
we in de gaten of over de papieren schenkingen jaarlijks rente
wordt betaald ter voorkoming van een fictieve verkrijging? Ook
vorderingen/schulden in verband met ik-opa-clausules in het
testament van oma of opa worden nogal eens vergeten.
Een klassieke fout bij vruchtgebruik is dat aan de vruchtgebrui
ker toekomend(e) dividend, huur en rente wordt toegevoegd
aan het vruchtgebruikvermogen.
Wij zijn ervan overtuigd dat hier een interessant terrein braak
ligt voor belastingadviseurs. Niet alleen adviseren over huwe
lijkse voorwaarden en estate planning, maar daar door middel
van continue begeleiding ook daadwerkelijk uitvoering aan ge
ven. Tijdens de cursus wordt de theorie afgewisseld met de uit
werking/behandeling van casusposities.
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aangegeven dat inhaal van rente effectief is, mits dit op samen
gestelde basis geschiedt. Hierdoor was artikel 10 SW toch van
toepassing en werd de schenkingsschuld bijgeteld bij de erfbe
lastingrechtelijke verkrijging van Peter. Peter besloot bezwaar
aan te tekenen tegen de aanslag. Dit bezwaar werd afgewezen,
waarna Peter in beroep ging bij Rechtbank Noord-Nederland.
De rechtbank stelde de inspecteur in het gelijk. Peter ging ver
volgens zonder succes in hoger beroep bij Hof Arnhem-Leeu
warden. Ook zijn beroep op het vertrouwensbeginsel leverde
niets op. Hij stelt dat een telefonische mededeling van een me
dewerkster van de Belastingtelefoon bij hem het in rechte te ho
noreren vertrouwen heeft gewekt dat artikel 10 van de SW bij
hem niet van toepassing is. Tijdens de zitting toonde hij triom
fantelijk zijn aantekening. Het mocht echter niet baten. Het is
vaste jurisprudentie dat geen vertrouwen kan worden ontleend
aan algemene inlichtingen. Dit is alleen anders als een belas
tingbetaler afgaande op de onjuiste mededeling, een handeling
heeft verricht of nagelaten, ten gevolge waarvan hij niet alleen
de wettelijk verschuldigde belasting moet betalen, maar boven
dien schade lijdt. Daarvan is hier geen sprake.

Voor een effectieve estate planning moet u inzicht hebben in het
voor de Successiewet relevante vermogen. Bijzondere aandacht
verdient de vermogenspositie van de langstlevende partner.
Vaak is er geen of onvoldoende zicht op gedefiscaliseerd ver
mogen, zoals de overbedelingsschuld aan de kinderen en bloot
eigendom. Het komt voor dat moeder schenkingen doet, terwijl
haar vermogen vanwege de overbedelingsschuld negatief is.
Schenkingen leiden in dat geval tot extra belasting in plaats van
besparing van belasting.

Vrij naar Hof Arnhem-Leeuwarden 14 november 2017, nr. 15/01482

prof. mr.dr. W. (Wouter) Burgerhart

COR OVERDUIN: STRIJDER TEGEN DE
ONRECHTVAARDIGE BOX 3

Een heffing van meer dan 100% klopt gewoon niet.
En dan is nog niet eens rekening gehouden
met de inflatie
“Box 3 werd bij de invoering van de huidige wet IB in 2001 ge
presenteerd als een robuuste heffing. Het forfaitaire rendement
van 4% zou iedereen op zijn sloffen moeten kunnen halen. Dat
is gewoon onjuist. De 4% zou een reëel rendement moeten zijn,
aldus na inflatie. De spaarder en de obligatiebelegger haalden
toen de 4% ook al niet. De trigger voor onze actie is geweest dat
de toenmalige 1,2% van box 3 hoger was dan de gedaalde spaar
rente. Een heffing van meer dan 100% klopt gewoon niet. En dan
is nog niet eens rekening gehouden met de inflatie. In 2014 heb
ben wij de publiciteit gezocht. We hebben toen gesproken met
de Belastingdienst over een massaal bezwaarprocedure. Dat
wilden ze in eerste instantie niet. Maar toen de stapel bezwaar
schriften erg groot bleek te worden, wilden ze alsnog in overleg
treden. Er is toen besloten het box 3-probleem toch maar als
massaal bezwaar aan te wijzen.”
In samenwerking met de Belastingdienst zijn verschillende dos
siers geselecteerd voor proefprocedures. Het kernargument is
dat een heffing van meer dan 100% in strijd is met art. 1 van het
Eerste Protocol van het Europese Verdrag inzake Rechten van
de Mens: het recht op het ongestoorde genot van eigendom.

“Bij de rechtbanken kregen we helaas geen gelijk hoewel er
soms toch wel wat hints waren verscholen in de uitspraken. De
fiscus stuurde aan op sprongcassatie, maar wij vonden dat de
feiten bij de rechtbankuitspraken nog onvoldoende duidelijk uit
de verf waren gekomen. Recent heeft Hof Amsterdam uitspraak
gedaan. Dat is tot nu toe onze grootste troef. Het hof oordeel
de dat op regelniveau sprake was van schending van het eigen
domsrecht, waarbij men ook volledig de door ons aangedragen
gedachtenlijn en de onderbouwing daarvan heeft overgenomen.
Maar ook Hof Amsterdam bood geen rechtsherstel; dat durfde
men niet aan en dat moet de wetgever dan maar opknappen.
Zowel de belastingplichtige als de fiscus hebben cassatie aange
tekend. Wij verbaasden ons over de cassatie van de fiscus. Voor
hem is er geen procesbelang. We zijn nu doende onze argumen
ten in cassatietermen te gieten.”

In geschil is of de vermogensrendementsheffing naar haar
aard in strijd is met artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM
(1 EP). Het door belanghebbende voor het jaar 2014 aan
nemelijk gemaakte verschil tussen het bij invoering van de
Wet veronderstelde reële rendement en het gerealiseerde
rendement is van een zodanige omvang dat, op regelniveau,
niet meer kan worden gesproken van een redelijke en pro
portionele verhouding tussen het op zichzelf gerechtvaar
digde algemeen belang van de staat bij het genereren van
belastingopbrengst en het belang van de individuele burger
daaraan niet meer dan zijn of haar ‘fair share’ te moeten bij
dragen. De wetgever moet enige tijd worden gegund om in
een situatie die op zichzelf een schending inhoudt van arti
kel 1 EP, daaraan een einde te maken. Nu bovendien de ver
mogensrendementsheffing met ingang van 1 januari 2017 is
gewijzigd, teneinde tegemoet te komen aan bezwaren tegen
de hoogte van het bij invoering van de Wet vastgestelde for
faitair rendement, en de vraag of die wijziging adequaat is
de omvang van het geschil in de onderhavige zaak te buiten
gaat, ligt het niet op de weg van het hof om in de onderha
vige zaak in de geconstateerde schending te voorzien. De
aanslag blijft in stand, Hof Amsterdam 16 januari 2018, nr.
17/00112.
De wetgever heeft box 3 in 2017 aangepast. Het forfaitaire ren
dement is afhankelijk gemaakt van de omvang van het vermo
gen. Naarmate het vermogen groter is, zal –zo meent de belas
tingwetgever- vermoedelijk meer zijn belegd en daar hoort dan
een hoger rendement bij. Voor 2018 is de eerste schijf van box 3
verder verlaagd. Voor het spaarrendement is men een referen
tieperiode van 2 jaar in plaats van 5 jaar gaan hanteren. Zou dit
een reden kunnen zijn voor de Hoge Raad om de zaak af te wij
zen met het argument dat de wetgever box 3 voldoende heeft
aangepast?
“Ik vind van niet. Het gaat erom dat er in de desbetreffende ja
ren sprake was van een tarief dat hoger was dan het rendement.
Dat is voor spaarders in 2017 en 2018 trouwens nog steeds het
geval. De spaarrente is vrijwel 0. Ik heb niet al te veel hoop dat
de Hoge Raad onze kant kiest. Het gaat wel om een budgettair
belang van 6 à 8 miljard euro. Als de Hoge Raad negatief oor
deelt, gaan we door naar het Europese Hof. Alleen hebben we
voor het massaal bezwaar met de Belastingdienst afgesproken
dat het oordeel van de Hoge Raad bindend is.”

drs C. (Cor) Overduin, partner Grant Thornton
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Veel belastingadviseurs doen af en toe een pro deo zaak. Vaak
gaat het om mensen die op de een of andere manier als gevolg
van domme pech in de problemen zijn gekomen. Zij zitten finan
cieel aan de grond en kunnen zich geen adviseur veroorloven.
Puur een kwestie van sociaal handelen. Cor Overduin, partner
bij Grant Thornton, maakte zich al jaren druk over box 3, een
bijzonder onrechtvaardige heffing voor spaarders. Vier jaar ge
leden kreeg hij van zijn organisatie de ruimte voor het pro deo
starten van proefprocedures voor de belastingrechter in samen
werking met de Bond voor Belastingbetalers. Waar kennen we
Cor van? Grant Thornton is abonnee bij MFAS. Cor is spreker ge
weest bij de cursussen die MFAS in 2015 en 2016 over ‘wegstre
pen van dga-schulden’ heeft georganiseerd. We zochten hem op
voor een gesprek over zijn box 3-project.

“Het forfaitaire systeem geeft een voorspelbare opbrengst. Bo
vendien is dit ook makkelijk voor de vooringevulde aangifte. Dit
zijn de argumenten vanuit de overheid. Belastingheffing over
vermogenswinsten ligt gevoelig in Nederland. Maar in vrijwel
alle landen worden vermogenswinsten op de een of andere ma
nier belast. Met box 3 zijn we in Nederland trouwens internatio
naal gezien uniek. Dat we vroeger over de werkelijke rente, divi
dend en huur belasting hieven, klopt. Dat zou nu dus ook moeten
kunnen. Alleen blijkt dat vanuit een oogpunt van renseignering
lastig te zijn, zo moeten we iedere keer maar weer horen uit Den
Haag.”

NAGEKOMEN BERICHT
Een AOW'er had vrijwel zijn volledige box 3-vermogen belegd
in aandelen SNS. Op 31 januari 2013 heeft hij voor € 290.955
aandelen SNS gekocht. Op 1 februari 2013 om 08.30 uur zijn
die aandelen onteigend. Hof Arnhem-Leeuwarden honoreerde
de stelling dat in casu sprake was van strijdigheid met art. 1
EP en paste rechtsherstel toe. De rendementsheffing werd beperkt tot één maand (tijdsevenredig). De Hoge Raad bevestigt
dit oordeel in zijn arrest 6 april 2018, nr. 17/01852. Een opmerkelijk arrest dat hoop geeft voor de procedures tegen box 3.

Jullie hebben met jullie acties wel bereikt dat de belastinghef
fing over vermogen op de politieke agenda staat.
“Dat klopt. In 2016 heeft de Tweede Kamer een aantal fiscale
hoogleraren laten opdraven voor een advies. Zij bleken over
wegend voor een heffing op basis van reële inkomsten. Aan de
Kamer is een notitie beloofd over een alternatief voor box 3.
Ik denk trouwens dat een aangepaste box 3-systematiek meer
kans van slagen heeft. Dat zou kunnen inhouden dat het forfai
taire rendement wordt afgestemd op de werkelijke vermogens
mix van de belastingplichtige. Wat ook al zou helpen is dat we
voor box 3 weer twee peildata krijgen. Zo ben je minder afhan
kelijk van de stand van het vermogen op 31 december. Iemand
die op 15 januari met spaargeld zijn hypotheek aflost, wordt nu
in box 3 toch voor het hele jaar aangeslagen voor dat vermogen.”

Sparen kost geld

Het gratis MFAS magazine verschijnt elk kwartaal en is bestemd voor onze gebruikers, prospects
en andere relaties. Artikelen uit een magazine mogen worden overgenomen mits met bronvermelding. Indien gewenst attenderen wij u erop dat een nieuwe editie is verschenen. Plaats u
hiervoor op de verzendlijst op www.mfas.nl.
CONTACT
MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv
Keyserswey 51, Noordwijk
Postbus 1013, 2340 BA Oegstgeest
T 071 5190064
www.mfas.nl

MFAS Magazine 2e kwartaal 2018 - 9 -

Tot 2001 hadden we een inkomstenbelasting over reële vermo
gensinkomsten. Vermogenswinsten bleven echter buiten schot.
Wat is er tegen om weer terug te gaan naar dat systeem?

