Aanpassingswet DWU - Nieuwe renteregelingen

Gevolgen: beperkt / middelgroot / ingrijpend

Rol burgers en bedrijven

Handhaafbaarheid
De renteregelingen hebben geen invloed op de
handhaving.

De regelingen zullen de nodige uitvoeringskosten met
zich mee brengen. Voor de kredietrente en
vertragingsrente worden de kosten op 84.000 tot
126.000 euro geprognotiseerd. Voor de rente op
achterstallen kan dit aantal oplopen tot 840.000 euro.
Deze zijn onderdeel van de business case DWU en reeds
meegenomen in het portfolio.

Fraudebestendigheid
Geen impact

Personele gevolgen
Geen gevolgen

Maakbaarheid systemen
De invoering van de kredietrente en de vertragingsrente
vereist aanpassingen in de debiteurenadministratie van
de Douane (DOI). Hiervoor zal een tijdelijke oplossing
worden gerealiseerd, die naar verwachting in het derde
kwartaal 2016 gereed zal zijn. Eerder is niet mogelijk
doordat tot voor kort onduidelijkheid bestond over de
definitieve EU-wetgeving (en met name de
overgangsbepalingen).

Invoeringsmoment
De invoering moet plaatshebben per 1 mei 2016, doch
de systemen zijn op deze datum nog niet aangepast. De
regeling zal met tijdelijke oplossingen vanaf het derde
kwartaal 2016 worden uitgevoerd. Voor de
tussenliggende periode zal worden voorzien in een
overgangsmaatregel.
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Risico procesverstoringen: klein / gemiddeld / groot
Uitvoeringskosten
Dienstverlening
Handhaving/toezicht
Automatisering

De nieuwe renteregelingen zijn minder overzichtelijk
dan de bestaande. De Douane zal hierover breed
communiceren met zijn klanten.

incidenteel structureel
€0
€0
€0
€0
€ 1 mln.
€0

Gevolgen personele bezetting: 0 fte incidenteel
0 fte structureel
Invoering mogelijk per:

01 – 09 – 2016

Beslag portfolio: n.v.t
Eindoordeel: Uitvoerbaar

Beschrijving regelingen
Er wordt in het DWU een drietal nieuwe renteregelingen
geïntroduceerd, te weten vertragingsrente, kredietrente
en rente op achterstallen. Het DWU definieert de hoogte
van de verschillende rentepercentages, maar een
nadere uitwerking vindt in nationale wetgeving plaats.
De vertragingsrente en kredietrente vervangen de
huidige invorderingsrente; de rente op achterstallen is
nieuw, en is vergelijkbaar met de nationale
belastingrente.

Rol burgers/bedrijven

De invoering van de rente op achterstallen vereist
aanpassing van een aantal heffingssystemen. Realisatie
daarvan is gefaseerd voorzien vóór 1-5-2019 (in lijn
met het EU-IT-werkprogramma. In de tussentijd wordt
in een tijdelijke oplossing gerealiseerd, met voor zover
mogelijk gebruik van de huidige systemen. Ook deze zal
naar verwachting in het derde kwartaal 2016 gereed
zijn.
Bijdrage complexiteitsreductie
De nieuwe regelingen zijn complexer dan de bestaande;
belastingplichtigen krijgen straks met meerdere rentes
naast elkaar te maken.
Risico procesverstoringen
Gering

Uitvoeringskosten

Eindoordeel
Uitvoerbaar vanaf het derde kwartaal 2016

