ACTUEEL
Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet niet discriminerend
Op 13 juli 2012 besliste de rechtbank Breda dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de
Successiewet discriminerend is. Het onderscheid in de behandeling tussen
ondernemingsvermogen en privé-vermogen leidde volgens de Rechtbank tot bevoordeling
van ondernemingsvermogen en gaat veel verder dan het doel van de regeling. Het doel van de
regeling was het voorkomen van liquiditeitsproblemen bij de onderneming als gevolg van
heffing van erf- of schenkbelasting.
Na deze uitspraak hebben we diverse andersluidende uitspraken van verschillende
Rechtbanken. Dit heeft geleid tot het massaal indienen van bezwaarschriften.
Op 18 april 2013 heeft Hof Den Bosch echter beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet
discriminerend is. Het Hof is het wel eens met de Rechtbank dat de verkrijging van
ondernemingsvermogen en privé-vermogen gelijke gevallen zijn. Echter de verruiming van
ondernemingsvermogen in 2005 tot 60% werd echter door het Hof als niet onredelijk
beoordeeld. Tevens was volgens het Hof het doel dat de wetgever met de
bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor ogen had gehad, inmiddels gewijzigd, waardoor de hoogte
van de vrijstelling in 2007 tot 75% niet meer van belang was. Bij de
bedrijfsopvolgingsfaciliteit dient immers volgens het Hof voor op te staan dat de continuïteit
van de (materiële) onderneming gewaarborgd is. Ook als het betalen van erfbelasting niet op
problemen stuit. Deze waarborg vindt het Hof een acceptabele onderbouwing voor de
verschillende behandeling van de verkrijging van ondernemingsvermogen en het verkrijgen
van privé-vermogen.
BTW dubieuze debiteuren niet als voorbelasting aftrekbaar
Indien een belastingplichtige daarom verzoekt, wordt er een teruggaaf BTW verleend indien
in verband met leveringen en diensten voor zover de vergoeding niet is en niet zal worden
ontvangen. De BTW van de dubieuze debiteuren of oninbare vorderingen moet worden
teruggevraagd op grond van een verzoek (artikel 29, lid 1, onderdeel a, van de Wet
Omzetbelasting) en mag niet als voorbelasting worden verwerkt in de aangifte
omzetbelasting. De BTW die is begrepen in creditnota’s kan wel rechtstreeks op de aangifte
in mindering worden gebracht maar dat betekent volgens Hof Amsterdam niet dat dit ook
geldt voor de BTW die is begrepen in de vorderingen op dubieuze debiteuren. De ondernemer
die een creditnota verzendt, geeft daarmee zijn vordering prijs. Dit is niet dezelfde situatie als
de ondernemer die denkt dat hij een vergoeding niet of niet geheel zal ontvangen van een
debiteur.
Er kan echter ook sprake zijn van een situatie dat een vergoeding niet is of niet zal worden
ontvangen als de prijs is verlaagd of als de goederen ongebruikt zijn teruggenomen. Het gaat
hier om de situatie dat de BTW verschuldigd wordt omdat de voorbelasting in aftrek is
gebracht en de vergoeding waarop dat bedrag betrekking heeft, niet of niet volledig wordt
betaald dan wel wordt terugontvangen. Het terugvragen of afdragen van deze BTW moet in
een apart verzoek worden gedaan. Het is namelijk niet toegestaan om de BTW in de aangifte
omzetbelasting aan te geven als voorbelasting of als af te dragen omzetbelasting.
Accountantskantoor BBB
Visseringlaan 18
2288 ER Rijswijk
070-3907860
info@bbbadvies.nl

