Bijlage:
Wijziging van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001:
Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het tweede lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel m door een
puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
n. met betrekking tot een nettolijfrente of een nettopensioen als bedoeld in artikel 5.16, tweede lid,
van de wet, onderscheidenlijk artikel 5.17, tweede lid, van de wet:
1°. de in het kalenderjaar betaalde of verrekende premies;
2°. indien in het kalenderjaar zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 5.16c, eerste
lid, van de wet, onderscheidenlijk artikel 5.17e, eerste lid, van de wet: de omstandigheid die zich
heeft voorgedaan en de waarde in het economische verkeer van de aanspraak aan het begin van
het kalenderjaar.
Toelichting:
Algemeen
In het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 (UBIB 2001) zijn onder meer regels gesteld die
betrekking hebben op het verstrekken van inlichtingen en gegevens door bepaalde
administratieplichtigen aan de Belastingdienst. Met ingang van 1 januari 2015 worden de reeds
bestaande regels aangevuld met regels die betrekking hebben op het verstrekken van gegevens in
het kader van de invoering van de nettolijfrente en het nettopensioen. De nadere uitwerking van
de renseigneringsstromen wordt door de Belastingdienst vastgesteld in handleidingen na overleg
met de administratieplichtigen.
Artikelsgewijze toelichting artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
In artikel 10.8, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) zijn
delegatiebevoegdheden opgenomen waarvan de uitwerking is opgenomen in artikel 22 van het
UBIB 2001. In laatstgenoemd artikel is bepaald welke gegevens en inlichtingen door de in deze
bepaling aangewezen administratieplichtigen uit eigen beweging aan de inspecteur dienen te
worden aangeleverd. Ook is bepaald op welk uiterste tijdstip en op welke wijze de hiervoor
bedoelde gegevens en inlichtingen aan de inspecteur dienen te worden verstrekt.
Artikel 22 van het UBIB 2001 wordt met ingang van 1 januari 2015 aangevuld met nieuwe
gegevensstromen die betrekking hebben op de nettolijfrenteregeling en de nettopensioenregeling
die per 1 januari 2015 van kracht worden. In het nieuw in te voeren artikel 22, tweede lid,
onderdeel n, van het UBIB 2001 wordt bepaald welke gegevens en inlichtingen hiervoor
gerenseigneerd moeten worden.
Het betreft allereerst de in het kalenderjaar voor de nettolijfrente of het nettopensioen betaalde of
verrekende premies. Deze gegevens en inlichtingen dienen ter controle voor de Belastingdienst of
voor de nettolijfrente of het nettopensioen binnen de voor fiscale facilitering gestelde begrenzingen
van de premie wordt gebleven.
Daarnaast dient, indien in een kalenderjaar zich een onregelmatige handeling als bedoeld in artikel
5.16c, eerste lid, van de Wet IB 2001 of artikel 5.17e, eerste lid, van die wet heeft voorgedaan, de
omstandigheid die zich heeft voorgedaan doorgegeven te worden, alsmede de waarde in het
economische verkeer van de aanspraak van de nettolijfrente of het nettopensioen aan het begin
van dat kalenderjaar. Door het verstrekken van deze gegevens is de Belastingdienst op de hoogte
van het zich hebben voorgedaan van een dergelijke onregelmatige handeling en kan het de hieraan
verbonden gevolgen voor de belastingheffing verbinden.

