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Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 3 september 2013,
nr.13.001796, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van
State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij
te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 9 september 2013, nr. W06.13.0261/III,
bied ik U hierbij aan.
Het kabinet is de Afdeling erkentelijk voor de voortvarendheid waarmee het advies
inzake het bovenvermelde voorstel is uitgebracht.
Naar aanleiding van het advies merk ik het volgende op.
1. Motivering voorstel
a. Motivering
De Afdeling maakt enkele opmerkingen over de motivering van het wetsvoorstel.
De Afdeling wijst erop dat een dragende motivering voor de voorgestelde
minimumpercentages ontbreekt. In de memorie van toelichting is opgenomen dat
de voorgestelde ondergrenzen voor de rentepercentages van de belasting- en
invorderingsrente zijn gemotiveerd door het behalen van de budgettaire
opbrengst.
De Afdeling merkt verder op dat in de memorie van toelichting geen aandacht is
geschonken aan de vraag of de renteregeling zich ontwikkelt tot een boeterente.
Zo’n ontwikkeling wordt geenszins beoogd. Aangezien hetzelfde rentepercentage
dat in rekening wordt gebracht aan belastingplichtigen ook van toepassing is bij
het vergoeden van rente door de Belastingdienst is geen sprake van boeterente.
Ook de meer onzekere budgettaire opbrengst, die voortvloeit uit het feit dat
belastingplichtigen het in rekening gebracht krijgen van belastingrente op

Pagina 1 van 2

eenvoudige wijze kunnen voorkomen (zie onderdeel b), geeft aan dat geen sprake
is van boeterente.
De Afdeling geeft voorts aan dat in de toelichting niet wordt gemotiveerd waarom
voor de vennootschapsbelasting bij de invorderingsrente niet, net als bij de
belastingrente, wordt aangesloten bij de wettelijke rente voor handelstransacties.
De invorderingsrente wordt niet, zoals bij de belastingrente wel het geval is, naar
belastingmiddel onderscheiden, maar geldt generiek voor alle rijksbelastingen.
Differentiatie naar belastingmiddel sluit niet aan bij dat uitgangspunt. Dit verklaart
waarom ervoor gekozen is de wettelijke rente voor handelstransacties uitsluitend
van toepassing te verklaren op uit de vennootschapsbelasting voortvloeiende
belastingrente.
Met betrekking tot de opmerking van de Afdeling dat voor ondernemers in de
inkomstenbelasting niet, net zoals voor ondernemers in de
vennootschapsbelasting, wordt aangesloten bij de wettelijke rente voor
handelstransacties, is in de memorie van toelichting een nadere toelichting
opgenomen.
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b. Budgettaire opbrengst
Ik onderken dat het in rekening gebracht krijgen van belastingrente op eenvoudige
wijze voorkomen kan worden en merk op dat de algemene doelstelling om zo veel
mogelijk in de actualiteit te werken hier kan wringen met de voor deze maatregel
ingeboekte budgettaire opbrengst.
2. Redactionele kanttekeningen
Aan de eerste redactionele kanttekening die de Afdeling in overweging geeft in de
bijlage bij haar advies is gevolg gegeven. Aan de tweede kanttekening is geen
gevolg gegeven, omdat het in artikel 30hb, tweede lid (nieuw), van de Algemene
wet inzake rijksbelastingen niet om het percentage van de belastingrente in het
algemeen gaat, maar alleen om het percentage van de belastingrente voor de
vennootschapsbelasting.

Ten slotte is van de gelegenheid gebruikgemaakt om een aantal redactionele en
technische wijzigingen in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting aan te
brengen.

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de
gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te
zenden.

De Staatssecretaris van Financiën,

mr. drs. F.H.H. Weekers
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