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Depot vervangt G-rekening en informele rechtstreekse storting bij de
Belastingdienst

Indien u gebruikmaakt van uitzendkrachten of werkzaamheden van stoffelijke aard
(bijvoorbeeld bouw en onderhoud e.d.) uitbesteed aan (onder)aannemers, bent u bekend met
de keten- en inlenersaansprakelijkheid en met de zogeheten G-rekening. De G-rekening is een
geblokkeerde rekening die de (onder)aannemer of de uitlener (bijvoorbeeld een uitzendbureau)
heeft geopend bij een bank. Hierop kunnen opdrachtgevers, aannemers en inleners de loon-,
omzetbelasting- en premiecomponent van de aan hen uitgereikte facturen storten. Indien
hierbij is voldaan aan de voorgeschreven administratieve vereisten, wordt het bedrag van een
eventuele aansprakelijkstelling verminderd met de stortingen op de G-rekening. Stortingen op
de G-rekening van de uitlener of (onder)aannemer hebben dus een vrijwarende werking.
De huidige informele rechtstreekse storting bij de Belastingdienst is een niet bij wet geregelde
mogelijkheid om de keten- of inlenersaansprakelijkheid te beperken of te voorkomen. Deze
biedt echter minder (rechts)zekerheid dan een storting op de G-rekening.
De G-rekening en de informele rechtstreekse storting zullen vervallen. Hiervoor in de plaats
komt het depotstelsel. Inhoudelijk lijkt het depotstelsel op een combinatie van de G-rekening
en de informele rechtstreekse storting. Het depotstelsel zal de zekerheid bieden die gold voor
een storting op een G-rekening, maar zal de gebruiksvriendelijkheid en het gemak kennen van
de informele rechtstreekse storting. De rekening (depot) wordt niet meer bij een bank
gehouden, zoals bij de G-rekening het geval is. In plaats daarvan wordt een depot aangehouden
bij de Belastingdienst.
Praktisch en laagdrempelig
Voorwaarde voor de toekenning van een depot is dat u kwalificeert als uitlener, doorlener of
(onder)aannemer. Het is overigens niet verplicht een depot aan te vragen. Indien u niet
beschikt over een depot betekent dit wel dat uw inleners of opdrachtgevende aannemers zich
na de invoering van het depotstelsel niet meer wettelijk kunnen vrijwaren van
aansprakelijkstelling voor uw eventuele belasting- en premieschulden op grond van de keten- of
inlenersaansprakelijkheid.
Aanvraag
De aanvraag van een depot vindt via internet plaats en wel via het persoonlijke domein dat een
bedrijf of instelling nu al gebruikt voor de aangiften loon-, omzet- en vennootschapsbelasting.
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Deze procedure moet leiden tot een veel snellere toekenning van een depot dan nu het geval is
met de G-rekening. Ook de communicatie tussen de Belastingdienst en de depothouder zal zo
veel mogelijk via internet plaatsvinden.
Inwerkingtreding depotstelsel en overgangsregeling
De verwachting is dat het depotstelsel uiterlijk 1 januari 2010 in werking treedt. Hierna zal als
overgangsmaatregel gedurende één jaar ook nog vrijwarend kunnen worden betaald op een
bestaande G-rekening.
Stappenplan G-rekeninghouders
Beschikt u over een G-rekening dan zult u voorbereidingen moeten treffen voor de overgang
naar het depotstelsel. Indien u van ons in dit kader een stappenplan wenst, verzoeken wij u om
contact met ons op te nemen
II.

Conserverende aanslag

Op 19 juni 2009 heeft de Hoge Raad verschillende arresten gewezen over conserverende
aanslagen bij pensioenen en lijfrenten in internationaal verband. Bij de procedures ging het
over de vraag of het verdragsrechtelijk is toegestaan om aan iemand die emigreert een
conserverende aanslag op te leggen ter zake van opgebouwde pensioen- en lijfrenteaanspraken
indien het toepasselijke belastingverdrag reeds vóór het jaar 2001 bestond.
De Hoge Raad heeft in de procedures beslist dat het opleggen van de conserverende aanslagen
in strijd is met de goede trouw die bij de uitleg en toepassing van belastingverdragen in acht
moet worden genomen. De arresten zijn op 19 juni 2009 gepubliceerd.
De Staatssecretaris van Financiën heeft naar aanleiding van genoemde arresten op 29 juni 2009
nieuwe wetgeving voorgesteld waarin maatregelen zijn opgenomen om ook in verdragssituaties
een conserverende aanslag te kunnen blijven opleggen bij personen die emigreren en in
Nederland belastingaftrek hebben gehad voor pensioen- of lijfrentepremies. De aanslag zal
vervolgens niet meer naar de waarde in het economische verkeer van de pensioen- of
lijfrenteaanspraak plaatsvinden, maar naar de bedragen waarvoor bij de verwerving van de
pensioen- of lijfrenteaanspraak een belastingvoordeel is genoten.
Doel van de maatregel is om te voorkomen dat afkoop van in Nederland met belastingvoordeel
opgebouwde aanspraken kan plaatsvinden zonder dat Nederland het verleende
belastingvoordeel kan terugnemen. Vanwege de mogelijk zeer substantiële budgettaire derving
bij oneigenlijk gebruik door anticipatiegedrag, zal de maatregel met terugwerkende kracht tot
en met 29 juni 2009 12.00 uur worden ingevoerd.
N.B.: De conserverende aanslag wordt opgelegd bij vertrek naar het buitenland en alleen
ingevorderd bij een zogenoemde ‘verboden handeling’ zoals het ineens laten uitkeren
(afkopen) van het belastingvrij opgebouwde pensioen. Bij de reguliere heffing over de gewone
periodieke pensioenuitkeringen verandert er niets.

