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“NO”!! Tegen
onvermogen
overheid
Voelt u ook steeds vaker de neiging om “NO”
te roepen? Voor mij is “NO” in ieder geval
het favoriete woord van de laatste weken.
Natuurlijk, het “NO” van Max Verstappen.
De 17-jarige autocoureur die op het moment
dat hij vond dat hem onrecht werd aangedaan
“NO” riep tegen zijn baas. Terecht, maar daar
ga ik hier nu niet dieper op in.
Ik heb het in deze column over het “NO” dat ik bij recente
lezingen heb gebruikt tegen een aantal belastingplannen.
Allemaal zo uit het oude koffertje gehaald. Mooie beeldspraak, omdat het voornamelijk aanpassingen van ons oude
stelsel zijn. Zo zeg ik “NO” tegen de belastingplannen
rondom de autobranche. Deze sector krijgt het de komende
tijd druk om alle semi-elektrische auto’s nog dit jaar te
verkopen. Vanaf volgend jaar en vooral vanaf 2017 zijn
we namelijk van alle tussenstappen in de bijtelling af.
Elders in dit magazine vindt u daar meer over.

Onteigening
van uw spaargeld
Ook heb ik het over het “NO” tegen de onteigening van
uw spaarrente. Hier heb ik op internet al vaker mijn
frustratie over geuit. U betaalt op het moment meer dan
100% belastingheffing. Eindelijk heeft het de wetgever
“behaagd” om hier iets aan te doen. Een positieve ontwikkeling. Maar in plaats van dat er een heffing komt over
het door u ‘echt’ behaalde rendement wordt het rendement
nog steeds geschat. Als kleine spaarder (tot €100.000,-)
betaalt u vanaf 2017 over een rendement van 2,9%. De
wat grotere spaarder betaalt zelfs over een rendement van
4,7% of 5,5%. Ik zal u verder niet vermoeien met de
berekening die hieraan ten grondslag ligt, maar het heeft
alles te maken met het toerekenen naar budget. De
boodschap van de wetgever is duidelijk: u moet meer
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risico gaan lopen met uw gespaarde vermogen. De spaarder
die gewoon “safe” wil sparen, is hiermee serieus de klos.
Om op te komen voor die safe-spaarders zeg ik hier dus
overtuigend “NO”.

	Spaarders in de BV
Wist u dat het dus als DGA lonend is om uw spaargeld in
uw BV (holding) onder te brengen? Zelfs als u nog geen BV
heeft, kan het lonend zijn voor uw spaargeld er een op te
richten. Het is voordeliger om via deze constructie belasting
over uw rente te betalen (max 40%) in plaats van 100% of
meer via de Box 3-heffing. Gedoe? Ja, zeker weten. Maar
het levert wel serieus voordeel op. Als fiscalist zoek ik graag
de mogelijkheden voor u en anderen uit. Maar eigenlijk
zou dit niet nodig hoeven zijn. Veel beter zou het zijn als
de wetgever verplicht is om een reële heffing op te leggen.
Dus heffen over uw ‘echte’ opbrengst. Weet u waarom dit
nog steeds niet zo is? De belastingdienst kan dat in dit
digitale tijdperk niet aan. Met andere woorden, de oorzaak
van onredelijke heffing is het onvermogen van de overheid.
En daarom zeg ik ook tegen deze belastingregel volmondig
“NO”!! En terecht of niet terecht. In het grotere belang of
niet. Je mag “NO” roepen, net zo lang tot iemand je ervan
overtuigd dat “YES” beter voor je is.
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