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de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Commissie Wetsvoorstellen

mr. drs. S.A.W.J. Strik
voorzitter Commissie Wetsvoorstellen

Aan de Vaste commissie voor Financiën van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Mr. R.F. Berck
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Amsterdam, 4 oktober 2013

Betreft: Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde
van Belastingadviseurs op het wetsvoorstel Wet wijziging percentages
belasting — en invorderingsrente.

Geachte leden van de Commissie,

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft met verbijstering kennis
genomen van het voornemen van de regering de belastingrente voor de vennootschapsbelasting
te stellen op de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8%. In de
Memorie van Toelichting (MvT) zijn voor dit voorstel uitsluitend budgettaire redenen
aangevoerd.
Naar de mening van de Orde is met betrekking tot dit voorstel sprake van een verkapte
belastingheffing. In wezen wordt van belastingplichtigen die aan de heffing van
vennootschapsbelasting zijn onderworpen, een extra bijdrage aan de schatkist gevraagd. Zo
budgettaire redenen daartoe nopen, acht de Orde het wenselijk dat de regering deze maatregel
dan ook in de vorm van belastingheffing aan de betreffende ondernemers oplegt.
Daar komt bij dat de maatregel uitsluitend de aan de heffing van vennootschapsbelasting
onderworpen belastingplichtigen treft. Dit onderscheid is in de MvT toegelicht met verwijzing
naar de gedachte achter de wettelijke rente, namelijk dat in het handelsverkeer een hoger
rentepercentage geldt dan in het niet-handelsverkeer. De Orde acht deze redengeving volstrekt
onvoldoende. Er is met betrekking tot belastingheffing geen sprake van een handelstransactie,
maar van het nakomen van een verplichting die rechtstreeks uit de wet voortvloeit. Vanuit het
oogpunt van gelijkheid acht de Orde het volstrekt onwenselijk dat uitsluitend
vennootschapsbelastingplichtigen aan dit regime worden onderworpen. In dit verband merkt de
Orde op dat de art. 6:1 l9a en 6:119b BW de wettelijke rente voor handelstransacties
voorschrijven in overeenkomsten met de overheid en dat art. 4:98 Awb voor bestuursorganen de
wettelijke rente voor niet-handelstransacties voorschrijft. In het licht van dit wettelijk systeem
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acht de Orde het onjuist dat uitsluitend voor de heffing van vennootschapsbelasting een breuk
met dit systeem wordt voorgesteld.

Het is de Orde opgevallen dat de regering ervoor heeft gekozen deze maatregel in een
afzonderlijk wetsvoorstel vorm te geven en niet in het Belastingplan 2014 op te nemen, terwijl
liet louter gaat om een wijziging van art. 3Ohb Algemene wet inzake rijksbelastingen. Is het zo
dat de regering niet zeker is van de politieke haalbaarheid van liet wetsvoorstel? Hoe dat ook zij,
de Orde is van mening dat de voorgestelde maatregel niet ingevoerd behoort te worden.
Een afschrift van deze brief is lieden verzonden aan de Staatssecretaris van Financiën.

Uiteraard is de Orde graag bereid het bovenstaande nader toe te lichten.

Hoogachtend,

de Nederlandse Orde van B,çI-atingadviseurs,
namens deze

mr. dis.
vqorzittdr Commissie Wetsvoorstellen
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