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De eenmalige 16% crisisheffing wordt (eenmalig) verlengd! Het kabinet heeft recent een
aanvullend pakket aan bezuinigingen voor 2014 opgesteld en daar komt de 16% crisisheffing weer
prominent in terug. De aanpak is dezelfde als in dit jaar: als de werknemer over 2013 een beloning
heeft van meer dan € 150.000 is de werkgever over het meerdere in maart 2014 weer 16%
pseudo-eindheffing verschuldigd. Deze extra heffing is nodig om het begrotingstekort binnen de
perken te houden.

De 16%-werkgeversheffing voor hoog loon is in eerste instantie bedoeld als een eenmalige heffing. Zie ook
BelastingBelangen, juni 2012: Begrotingsakkoord 2013: Eenmalige crisisheffing over lonen boven € 150.000.
Het kabinet is van plan om die eenmalige heffing eenmalig (?) te verlengen. Dat kan met een enkele
pennenstreek, de tekst in de Wet op de loonbelasting spreekt in het betreffende artikel niet over ‘het loon over
2012’, maar over ‘het loon over het voorafgaande kalenderjaar’. Die vooruitziende blik komt de wetgever goed
van pas.
De aangekondigde verlenging van de crisisheffing dreigde
bijzonder nadelig uit te pakken voor werknemers die dit jaar
hun levenslooptegoed opnemen (om gebruik te kunnen
maken van de belastingvrije korting van 20% van dat
tegoed per 31 december 2011: zie ook BelastingBelangen,
december 2012: Levensloopregeling: doorlopen of 20%
korting in 2013 pakken?). Door de opname van dat tegoed
schiet hun arbeidsbeloning over 2013 eerder over de
kritische grens van € 150.000. Financiën heeft die
ongelukkige samenloop inmiddels onderkend, en ongedaan
gemaakt: de staatssecretaris heeft bekendgemaakt dat
werkgevers geen crisisheffing hoeven te betalen over loon
dat voortvloeit uit de opname uit een levensloopregeling in
2013. 

Commentaar
Werkgevers hebben geen goed woord over voor de
16%-crisisheffing. Zij vinden de heffing oneerlijk – zie
BelastingBelangen, augustus 2012: Weerstand tegen de
eenmalige crisisheffing in 2013 - en de heffing (over 2012) kent een ontoelaatbare terugwerkende kracht; zie
BelastingBelangen, februari 2013: Crisisheffing hoge lonen: verduidelijkt en omstreden. 
De eenmalige crisisheffing dreigt een blijvertje te worden. Dat maakt het nog meer noodzakelijk om verweer te
voeren tegen die heffing! Diverse belastingadvieskantoren hebben hun klanten opgeroepen om niet akkoord te
gaan met de heffing, en de rechtsgrond daarvan aan de belastingrechter voor te leggen. Sluit u aan bij de te
verwachten procedures: vraag uw belastingadviseur om een ander voor u te regelen. Want de kans dat het
parlement deze heffing zal blokkeren lijkt bijzonder klein. 
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