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Strop van 2,6 miljard euro dreigt om spaartaks
Het kabinet moet mogelijk tot 2,6 miljard euro uitkeren aan spaarders die moeten worden
gecompenseerd voor een te hoge spaartaks. Het gerechtshof in Den Haag vindt dat spaarders te weinig
kregen voor hun geld.
De he

ng op vermogen was in de jaren 2015 en 2016 hoger dan de rendementen op spaargelden. Wie in 2015 veilig

zijn vermogen weg wilde zetten, kon daar maar 1,03 procent rendement over krijgen. Dat is minder dan de belasting op
vermogen van 1,2 procent. In 2016 was het rendement nog minder. Dat is in strijd met het Europees recht, waardoor
compensatie aanstaande lijkt. Volgens de rechters moet het kabinet daar zelf over oordelen.

Compensatie
Fiscalist Cor Overduin van Grant Thornton, die de zaak namens een gedupeerde spaarder voerde, meent dat de
uitspraak de weg vrij maakt voor compensatie. Volgens zijn "voorzichtige" berekening gaat het in 2015 om 600
miljoen euro aan te veel geheven belasting. Een jaar later gaat het volgens hem om twee miljard euro. Mogelijk vallen
bedragen hoger uit als ook rekening wordt gehouden met het recht op rendement. Ook over de jaren 2013 en 2014 zou
nog compensatie kunnen volgen.
Overduin beraadt zich momenteel over het al dan niet in cassatie gaan tegen de uitspraak. Hij is ook nog in afwachting
van een extern advies aan de beleidsmakers over de kwestie.
Het ministerie van Financiën bestudeert de zaak, zo meldt het FD.
Bron: ANP/FD
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Belastingdienst heeft al bijna 7 miljoen aangiftes
binnen
Bij de Belastingdienst zijn tot donderdag 6,8 miljoen aangiftes
binnengekomen. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar op deze dag, meldt het
ministerie van Financiën.... 
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01 maart 2021

Belastingdienst: controle aangifte door crisis extra
belangrijk
Mensen en ondernemers die aangifte doen voor de inkomstenbelasting doen
er verstandig aan de vooraf ingevulde gegevens extra goed te controleren.
Door de crisis... 
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08 februari 2021

Fiscus gaat handmatig 400.000 oude beschikkingen
beoordelen
De Belastingdienst gaat, met behulp van een externe partij, 400 duizend oude
belastingbeschikkingen doorzoeken en beoordelen. Dat gebeurt in eerste
instantie handmatig,... 
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18 december 2020

Loonstrookje werkenden positiever door
lastenverlichting
Het loonstrookje ziet er dankzij lastenverlichtingen die het kabinet doorvoert
vanaf januari wat positiever uit. Werkenden houden, afhankelijk van hun
inkomen, tot... 
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19 oktober 2020

Onderzoek naar tegenbewijsregeling spaartaks
Onderzoek moet uitwijzen of een zogeheten tegenbewijsregeling soelaas biedt
voor mensen die spaargeld in box 3 hebben. Met een dergelijke regeling
hoeven mensen... 

