Einde inhoudingsplicht voor directeur-grootaandeelhouder op het laatste
moment uitgesteld
Staatssecretaris De Jager heeft besloten de overheveling van de directeurgrootaandeelhouder (dga) naar de inkomstenbelasting een jaar uit te stellen tot
1 januari 2009. Dit blijkt uit een brief die hij op 8 november 2007 naar de Tweede Kamer heeft
gestuurd. Alle dga’s blijven nu in 2008 in de loonheffing.
De belastingdienst stopt direct met alle activiteiten om dga's per 1 januari naar de inkomstenbelasting
(IB) over te brengen. Zijn hiermee de administratieve lasten definitief verlicht of is dit uitstel van
executie? Voor dit jaar resteert er nog één actie: toestemming vragen voor gebruik
doorbetaaldloonregeling.
Het heeft er lange tijd naar uitgezien dat de inhoudingsplicht voor de dga per 1 januari 2008 zou
eindigen. Om deze operatie vlekkeloos te laten verlopen, moest er heel wat werk worden verricht. Om te
beginnen moesten alle dga’s voor 21 september 2007 een inlichtingenformulier terugsturen naar de
belastingdienst. Inmiddels hadden alle dga’s een formulier gekregen ‘Sdga’ (schatting dga) om de
voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2008 vast te stellen. De belastingdienst wilde deze
schattingsformulieren het liefst voor 1 december 2007 terug met het oog op tijdige centrale verwerking.
Dga’s die in 2007 een voorlopige teruggaaf indienden, kregen niet automatisch een Voorlopige teruggaaf
2008. Hiertoe dienden zij weer een verzoek Voorlopige teruggaaf in te dienen.
Uitstel
Geen wonder dat er in de uitvoeringspraktijk grote zorgen bestonden over de gevolgen van het einde
van de inhoudingsplicht per 1 januari 2008. Na overleg met de vaste commissie voor Financiën heeft de
staatssecretaris nu besloten de invoering van de beëindiging van de inhoudingsplicht dga uit te stellen
tot 1 januari 2009. Op korte termijn wil hij in goed overleg met de koepelorganisaties, VNO-NCW en
MKB-Nederland, onderzoeken hoe de nadelen en knelpunten van deze maatregel zoveel mogelijk te
ondervangen zijn. Of hiermee een eind komt aan alle administratieve ellende, blijft voorlopig de vraag.
Door u te nemen actie
Voor dit jaar dient u als dga nog één actie te ondernemen en dat is dat u een verzoek indient om
toestemming voor gebruik doorbetaaldloonregeling. In de nieuwe versie van 2008 is namelijk onder
meer bepaald dat de regeling alleen mag worden toegepast als de inspecteur hiervoor een beschikking
heeft afgegeven. Omdat de regeling per
1 januari 2008 ingaat, adviseren wij u tijdig een verzoek in te dienen. Ook raden wij u aan er bij de
inspecteur op aan te dringen de beschikking voor 1 januari 2008 af te geven.
Meer info?
Wilt u meer informatie over de acties die u moet ondernemen? Neem dan contact op met uw
belastingadviseur.

