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Ook hof in Amsterdam laat
spaartaks ongemoeid
 Leestijd van ongeveer 1 minuut
Ook het gerechtshof in Amsterdam komt niet aan de
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Nederlandse
economie krimpt
met 8,5 procent in
tweede kwartaal

zogeheten spaartaks.
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Dinsdag werd in een beroepszaak een eerdere uitspraak van de
rechter bevestigd. Volgens het hof is het aan de overheid en niet
aan de rechter om te morrelen aan de hoogte van de belasting op
vermogen.
De Bond van Belastingbetalers probeert al een hele tijd met een
reeks processen om de vermogensrendementsheffing open te
breken. In deze zaak over het jaar 2014 vindt het hof de aanname
van de Belastingdienst dat mensen 4 procent rendement maken
op hun vermogen, niet realistisch. Daarover moest 30 procent
belasting worden betaald, waardoor de burger werd opgezadeld
met een "buitensporige last".
Het hof vindt het niet nodig om in te grijpen. Daarbij speelt ook
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Daimler meer dan 2
miljard kwijt aan
dieselschikkingen in
VS

mee dat de overheid de regels vorig jaar zelf al heeft aangepast om
meer rekening te houden met de huidige lage spaarrente. De
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wetgever moet altijd enige tijd worden gegund om zelf orde op

Massaclaim tegen
Amerikaanse
techreuzen wegens
schending privacy

zaken te stellen, aldus het hof.
De Bond van Belastingbetalers is het niet met die conclusie eens.
Volgens fiscaal jurist Cor Overduin, die de bond bijstaat, zal de
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juridische strijd daarom worden voortgezet bij de Hoge Raad.
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Staatssecretaris
schrapt spaartaksplan
en zoekt alternatief
Het voorstel van voormalig



staatssecretaris Menno Snel dat
de spaartaks eerlijker moest
maken, gaat echt van tafel. Zijn
opvolger Hans Vijlbrief zoekt naar
een "simpeler"... 
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Kabinet beperkt
mogelijkheden onbelast
lenen van eigen
onderneming
Vanaf 2023 worden de
mogelijkheden beperkt voor
aanmerkelijkbelanghouders
(aandeelhouders met tenminste 5
procent aandeel) om onbelast geld
te lenen van hun eigen... 
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Zelfstandigenorganisaties hekelen
belastingvoorstellen
Als de politiek besluit te snijden in
de fiscale tegemoetkomingen voor
zzp'ers, wordt het voor
zelfstandigen onmogelijk een
financiële buffer op te bouwen.
Daarvoor... 
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Voorstel: meer
belasting op vermogen,
minder op arbeid
De hoge belastingdruk op arbeid
kan economische groei flink in de
weg zitten. Daarom zou een
volgend kabinet moeten
overwegen de lasten op arbeid te
verlichten en... 
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Belastingdienst:
'Bezwaren box 3-heffing
2019 aangewezen als
massaal bezwaar'
Een deel van de bezwaren tegen de
berekening van de
vermogensrendementsheffing

(box 3) in de aanslag
inkomstenbelasting 2019 wordt
aangewezen als massaal
bezwaar,... 
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