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Belastingrente, betalen of ontvangen

Percentages

De belastingrente voor de inkomstenbelasting is momenteel 4% en voor de vennootBelastingrente is een vergoeding voor gemiste rente. Dit werkt naar twee kanten. De schapsbelasting maar liefst 8,05%.
belastingdienst kan u rente in rekening brengen en kan rente vergoeden. Belastingrente
geldt voor aanslagen over 2012 en later. Voor 2012 was er sprake van heffingsrente met
(iets) andere regels. De heffingsrente wordt verder niet behandeld.

Wat is belastingrente?

Inkomstenbelasting

U betaalt rente als de aanslag wordt opgelegd na 1 juli volgend op het belastingjaar. U
betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen. De belastingrente wordt
berekend over een periode van 1 juli tot 6 weken na de datum op de aanslag.
Doet de belastingdienst er langer over dan 3 maanden om een aanslag op te leggen en
wijkt men niet af van de ingediende aangifte? Dan loopt de periode waarover de rente Andere belastingsoorten
wordt berekend tot 19 weken na het indienen van de aangifte.
Inkomsten- en vennootschapsbelasting
hebben het meest te maken met belasDe belastingdienst betaalt u rente als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:
tingrente. Belastingrente kan echter ook
• u krijgt belasting terug;
voorkomen bij BTW, loonheffingen, zorg• de gegevens uit uw aangifte zijn ongewijzigd overgenomen;
verzekeringswet en erfbelasting. Hiervoor
• men heeft er na ontvangst van uw aangifte langer dan 3 maanden over gedaan om
geldt het percentage van de inkomstenbeeen aanslag op te leggen;
lasting (thans 4%). Met name bij de erfbe• de aanslag is opgelegd na 1 juli na het jaar waarover u de belasting terugkrijgt.
lasting (bij een grote nalatenschap) kan de
Meestal wordt een aanslag binnen 3 maanden opgelegd en wordt er dus geen
rente behoorlijk oplopen. Vraag dan tijdig
belastingrente vergoed.
om een voorlopige aanslag.

Advies

Vennootschapsbelasting

U betaalt belastingrente als de aanslag wordt opgelegd na 1 juli volgend op het belastingjaar. U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen. De belastingrente
wordt berekend over een periode van 1 juli volgend op het belastingjaar tot 6 weken na
de datum op de aanslag.
U betaalt geen belastingrente als u vóór 1 april volgend op het belastingjaar aangifte
doet en de aanslag conform uw aangifte wordt opgelegd. Als u voor 1 mei volgend op
het belastingjaar een voorlopige aanslag aanvraagt en de voorlopige aanslag wordt opgelegd zoals u hebt gevraagd, betaalt u ook geen belastingrente.
De belastingdienst betaalt u rente als u aan alle voorwaarden, zoals die ook gelden voor
de inkomstenbelasting, voldoet.

Gelet op de hoogte van de rentepercentages is het aan te raden om, zeker
indien u verwacht belasting te moeten
betalen, tijdig een voorlopige aanslag
aan te vragen. Uiteraard kunnen wij dit
voor u verzorgen. Als een aangifte in
het voorjaar wordt ingediend, dan zult
u ook snel een aanslag ontvangen. Belastingrente wordt hierdoor beperkt.
U zult begrijpen dat het voor ons niet
mogelijk is om alle aangiften voor 1
mei in te dienen. Voor het indienen
van aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting krijgen wij gelukkig
uitstel van inlevering (meestal tot 1 mei
van het volgend jaar).

