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Als ik goed ben geïnformeerd krijgen we volgend jaar een geheel nieuwe regeling voor de heffings-
en invorderingsrente. Heb ik nu goed begrepen dat de belastingrente – de oude heffingsrente – voor
aanslagen vennootschapsbelasting in 2013 naar 8% gaat? Dan wordt een te lage raming van het
resultaat 2012 voor de voorlopige aanslag wel een erg dure grap. Hoe zit het precies?

Antwoord
Per 1 januari 2013 komt er inderdaad een nieuw stelsel voor de heffingsrente. De heffingsrente wordt voortaan
belastingrente genoemd. Deze rente wordt door de inspecteur in rekening gebracht of vergoed vanaf 1 juli ná
afloop van het belastingjaar, tot aan het tijdstip waarop de verplichting tot betaling of het recht op teruggaaf
wordt vastgesteld. Naast de belastingrente blijft er een regeling voor invorderingsrente bestaan: die rente heeft
betrekking op het te laat betalen van een belastingaanslag, en op de terugbetaling van belasting door de
Belastingdienst.
Het nieuwe stelsel geldt voor belastingtijdvakken die in 2012 of later beginnen. De regeling is ingevoerd bij het
Belastingplan 2012, en treedt in werking per 1 januari 2013. Zie ook BelastingBelangen, oktober 2011:
Belastingplan 2012: een nieuwe regeling voor heffings- en invorderingsrente.

Ik zet de veranderingen kort voor u op een rij.
De inspecteur kan belastingrente in rekening brengen voor
aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting vanaf 1
juli ná afloop van een belastingjaar. Voor aanslagen over
2012 is dat dus vanaf 1 juli 2013. Dat is 6 maanden later
dan onder de huidige regeling. Het grote voordeel daarvan
is dat alle belastingplichtigen die tijdig, vóór 1 april, hun
aangifte indienen, niet meer te maken krijgen met
belastingrente. Bij een gebroken boekjaar loopt de rente
vanaf de eerste dag van de zevende maand na afloop van
het boekjaar.
De inspecteur gaat veel minder vaak belastingrente
vergoeden. Bij aanslagen inkomsten- en
vennootschapsbelasting is een vergoeding pas aan de orde
als de inspecteur te lang doet over het vaststellen van de
aanslag. Hier geldt een termijn van 13 weken. Voor de
afhandeling van andere verzoeken geldt een termijn van 8
weken. De periode waarover de rente wordt vergoed, kan
niet eerder aanvangen dan zes maanden na afloop van het
belastingjaar. 
Let op: er wordt geen rente vergoed als de belastingaanslag na bezwaar of beroep alsnog wordt verminderd of
vernietigd.

De belastingrente gaat flink omhoog. 
De heffingsrente is thans 2,25%, de belastingrente wordt in 2013 gelijkgesteld met de wettelijke rente die voor
consumenten geldt. Dat is momenteel 3%. 
Vanaf 2014 wil het kabinet – zo blijkt uit het regeerakkoord – de belastingrente gelijk stellen aan de wettelijke
rente voor niet-handelstransacties, met een minimum van 4%. Voor de vennootschapsbelasting wordt
aangesloten bij de wettelijke rente voor handelstransacties, met een minimum van maar liefst 8%.
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De regeling voor de invorderingsrente verandert niet voor wat betreft de door de ontvanger in rekening te
brengen rente. De regeling voor de te vergoeden invorderingsrente wordt wél een stuk kariger. De ontvanger
vergoedt geen rente (meer) over een terugbetaling tengevolge van een herziening of vermindering van een al
eerder betaalde belastingaanslag. De belastingplichtige moet dit rentenadeel bij bezwaar- en beroepschriften
voortaan voorkomen door uitstel van betaling te vragen. 
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