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AFM kraakt
kabinetsvoorstel voor
belastingen op spaargeld
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Hervormingsplannen van het kabinet voor de belasting op
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spaargeld en beleggingen kunnen Nederlanders aanzetten
tot het nemen van "onaanvaardbare" risico's. Daarvoor
waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een
brief aan het ministerie van Financiën.
Nu gaat de fiscus bij het heffen van belasting over spaargeld er
nog automatisch van uit dat een deel van dat vermogen uit
beleggingen bestaat. Daarbij hanteert de belastingdienst een
fictief rendement van beleggingen, dat vervolgens met een
bepaald percentage wordt belast. Die methode is al tijden
onderwerp van veel kritiek. In het nieuwe voorstel wordt daarom
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Impact coronacrisis
op overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’
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straks gerekend met de werkelijke verhouding tussen spaargeld,
beleggingen en schulden.
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De AFM is echter kritisch over de methode waarmee de fiscus
belasting wil heffen over het gedeelte van het vermogen van
Nederlanders dat daadwerkelijk wordt belegd. Nog altijd wordt
daarbij gebruikgemaakt van een fictief rendement, terwijl de
manier waarop particulieren hun geld beleggen sterk kan afwijken
van het gemiddelde. De AFM vreest dat deze beleggers geneigd
zijn grote risico's te nemen, om belastingtechnisch toch geen
geld te hoeven toeleggen. Zo steken ze hun geld mogelijk ook in
producten waarop de AFM geen toezicht houdt, waarschuwt de
marktwaakhond.
Bron: ANP
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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... 

NIEUWS

06 mei 2020

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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