
Belastingdienst

Aandachtspunten projecten Vermogen in het
Buitenland (ViB-projecten)

Voot de verschillende projecten Vermogen in het Buitenland (hierna:
ViB) zijn diverse handreikingen verschenen. Aangezien er tussen de
verschillende projecten veel raakvlakken zitten is besloten om deze
handreikingen samen te voegen tot één memo aandachtpunten ViB
projecten. Naast de inkeerbehandeling (hoofdstuk 2) is opgenomen:
Stille inkeer (hoofdstuk 3), Automatische gegevensuitwisseling (ESRR
uitworpbehandeling, FATCA en CRS) (hoofdstuk 4), Groepsverzoeken
Zwitserland (hoofdstuk 5) en Debet- en creditcards (hoofdstuk 6).

Vanaf hoofdstuk 7 zijn onderwerpen opgenomen die geheel of
gedeeltelijk van toepassing zijn op aWe V1B-projecten. Omdat dit
memo ziet op meerdere projecten is het van belang om telkens weer
te beoordelen of een onderdeel wel of niet van toepassing is.

In dit memo zijn aandachtspunten opgenomen voor behandelaars van
ViB-posten en is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik. Hiermee is
het memo een handreiking voor de praktijk geworden om invulling te
geven aan de eigen discretionaire bevoegdheid om aanslagen vast te
stellen en boetes op te leggen.

1.1 Route voor vragen aan de klankbordgroep VIB

De Klankbordgroep ViB heeft veel vragen ontvangen. Hiervoor onze
dank! Voor zover mogelijk zijn deze vragen verwerkt in dit memo. Om
ervoor te zorgen dat we het overzicht blijven behouden en alleen die
vragen worden voorgelegd die zaaksoverstijgend zijn is de route voor
het voorleggen van een casus aan de Klankbordgroep VIB als volgt:

• Bespreek de casus eerst op het eigen kantoor met een ervaren
ViB-behandelaar;

• De ervaren ViB-behandelaar besluit of de casus wordt voorgelegd
en stuurt de gestileerde casus door naar de voorzitter

). Indien gewenst kan vooraf telefonisch contact worden
opgenomen;

• Inkomende casusposities bij andere eden van de klankbordgroep
worden doorgestuurd naar de voorzitter.

Uiteraard kan eveneens contact worden opgenomen met de
Klankbordgroep ViB voor vragen, onduidelijkheden en
onvolkomenheden in dit memo.

1.2 Wat is nieuw in deze versie?

Het memo aandachtspunten (versie 4 d.d. 5 januari 2016) is in deze
versie aangevuld met (Iandelijke, structurele) vragen die aan de
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Klankbordgroep VIE zijn gesteld en de meest recente ontwikkelingen.
Daarnaast zijn enkele passages verplaatst en/of samengevoegd. Om
het gebruikersgemak te vergroten zijn de relevante wijzigingen gee!
gearceerd. In de inhoudsopgave is eveneens aangegeven welke
onderdelen (geheel/gedeeltelijk) zijn aangepast.
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2 De (verruimde) inkeerregeling

De vrijwillige verbetering (inkeerregeling) is wettelijk verankerd in de
AWR, art. 67n en geldt alléén voor aanslagbelastingen. De
staatssecretaris van Financiën heeft bij Besluit van 2 september 2013,
besloten dat de inkeerregeling voor aanslagbelastingen tijdelijk wordt
verruimd tot 1 juli 2014.’ Dit geldt voor zowel binnenlandse- als
buitenlandse situaties, maar is niet van toepassing op
aangiftebelastingen (o.a. loon- en omzetbelasting). Vanaf 1 juli 2014
gelden de bepalingen van de bestaande (boete)inkeerregeling weer
onverkort (zie par. 5 BBBB).

2.1 Project/eider inkeer

De projectielder inkeer

2.2 Uren veran twoording

Alle werkzaamheden die met een inkeerpost te maken hebben worden
geboekt:
• PDB: op 3350220013 “PDB IH heffing navorderen” met

projectcode 1124;
• MKB: op 3350221012 “MKB IH heffing navorderen” met

projectcode 1124;
• GO: op 3350222050 “GO Heffing aanslagregeling’ met projectcode

1124.

2.3 Wanneer is sprake van vrijwillige verbetering?

Van een vrijwillige verbetering is sprake als een belastingplichtige,
voordat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de nspecteur
bekend is of bekend zal worden met een onjuistheid of onvolledigheid,
alsnog:
• een juiste en volledige aangifte doet, of de juiste en volledige

informatie verstrekt (aanslagbelastingen);
• uitdrukkelijk kenbaar maakt aan de inspecteur dat en tot welk

bedrag niet of gedeeltelijk niet is betaald (aangiftebelastingen).

De vrijwillige verbetering is opgenomen in par. 5 BBBB. Uitsluitend de
vrijwillige verbetering voor de aanslagbelastingen heeft een wettelijke
basis (art. 67n AWR).2

De kwalificatie of al dan niet sprake is van vrijwillige verbetering is van
belang in verband met het al dan niet opleggen van en de hoogte van een
vergrijpboete. Andere bepalingen over inkeer zijn te vinden in:
• Art. 69, derde lid, AWR (strafvervolging);
• Art. 28b, vijfde lid, Wet LB 1964 (correctiebericht);
• Art. lOa AWR;3

1 Besluit van 2 september 2013, nr. BLKB2O13/509M, Stcrt. 2013, 25169. Dit besluit is met
ingang van 1 juli 2015 ingetrokken en opgenomen in het BBBB.
2 In dit memo worden de termen inkeer en vrijwillige verbetering door elkaar gebruikt.
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• Par. 24a BBBB (verzuimboete aangiftebelastingen);
• par. 25a, vijfde lid, BBBB inzake boete 67cc AWR.

2.4 Wanneer is er géén sprake meet van vrijwillige verbetering?

Ingeval niet aan de voorwaarden is voldaan kan geen sprake meer zijn
van inkeer. Ook gedurende de inkeerbehandeling kan komen vast te
staan dat geen sprake is geweest van inkeer c.q. geen sprake meer is
van inkeer. Het is aan de inkeerbehandelaar om te beoordelen of
sprake is van inkeer. Onderstaand zijn enkele voorbeelden opgenomen
voor niet-inkeersituaties:

2.4.1 Aankondigi ng boekenonderzoek/vracienbrief/tel efonisch contact

Van een vrijwillige verbetering is geen sprake meer ingeval een
boekenonderzoek is aangekondigd (par. 5, vierde lid, BBBB). Het
versturen van een vragenbrief aan belastingplichtige of het opnemen
van telefonisch contact is hiermee op een Jijn te stellen en zal naar
onze mening eveneens tot gevolg hebben dat geen sprake meer is van
een vrijwillige verbetering.

2.4.2 Handhavingscommunicatiebrief ESRR

In maart 2014 zijn de eerste handhavingscommunicatiebrieven ESRR
verzonden.4 Deze hadden betrekking op het aangittejaar 2013. In
2015 zijn voor het aangiftejaar 2014 eveneens brieven verzonden.
Voor het aangiftejaar 2012 zijn geen brieven verzonden. In ELDOC
staat opgenomen wie een brief in welk jaar heeft ontvangen.

10 2 dWob

Indien de belastingplichtige zich na ontvangst van een dergelijke brief
als inkeerder meldt is geen sprake meer van een vrijwillige
verbetering en dient in beginsel nagevorderd te worden met boete,
tenzij belastingplichtige de v.s.o. (ESRR-variant) heeft getekend (zie
onderdeel 12.4.1). In dat geval wordt overeengekomen dat de
belastingplichtige zich niet beroept op de
voortvarendheidsjurisprudentie en de Belastingdienst de post als
zijnde een vrijwillige verbetering behandelt.

2.4.3 Vooringevulde aangifte (VIA)

Ook ingeval het inkomens- en/of vermogensbestanddeel waarvoor de
belastingplichtige wil inkeren in de vooringevulde aangifte (VIA) van
enig jaar is opgenomen, is geen sprake meer van een vrijwillige
verbetering en dient in beginsel nagevorderd te worden met boete

3 Jo. aft. 15, tweede lid, UB OB 1968 (suppletie), art. 1Cc UB SW 1956 (aangifte
erfbelasting), art. l2bis uitv. besl. lB 2001 en artt. 8 en 9 Uitv. besl. LB 1965
(rittenadministratie).
4 Voorbeeld van de handhavingscommunicatiebrief is opgenomen in de inkeerapplicatie
onder naslagwerken. EZZZEZEZE 10, 2, d Wob—

VERTROUWELI]K Pagina 10 van 91



Teruci naar inhoudsojjcave

(zonder matigingsgrond vanwege inkeer). Hierbij dient de
kanttekening te worden gemaakt dat de VIA wel door de
belastingplichtige gedownload moet zijn.5

2.4.4 Controles door oolitie/douane/marechaussee

Wordt een belastingplichtige aangehouden tijdens een controle door
bijvoorbeeld de politie, aan de grens (bijvoorbeeld Schiphol) door de
Koninklijke Marechaussee dan wel Douane-medewerkers waarbij grote
hoeveelheden contant geld wordt aangetroffen kan van inkeer geen
sprake meer zijn. Zowel in art. 67n AWR als in par. 5 EBBE is
uitdrukkelijk bepaald dat van inkeer geen sprake meer is ingeval de
inspecteur met de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend
zal worden. De belastingplichtige weet of zal redelijkerwijs moeten
vermoeden dat melding zal worden gemaakt van het felt dat er een
grote hoeveelheid contant geld bij belanghebbende is aangetroffen.

In het geval er contant geld groter dan 10.000 euro wordt uitgevoerd
van Nederland naar een land buiten Europa of in Nederland wordt
ingevoerd ult een land buiten Europa moet bij de douane een
“Aangifte Liquide Middelen” worden gedaan.

2.4.5 Groesverzoeken Zwitserland

Mediaberichtgeving UBS
Op zondag 27 september 2015 stonden in diverse media berichten dat
de Nederlandse Belastingdienst op 23 juli 2015 informatie heeft
opgevraagd bij de Zwitserse Belastingdienst over rekeninghouders van
de UBS bank. Aanleiding van deze berichtgeving was een officiële
aankondiging op 22 september 2015 in een Zwitserse krant van de
Zwitserse Belastingdienst.

Gezien het geobjectiveerde criterium moet de belastingplichtige vanaf
dat moment vermoeden dat de inspecteur, hoewel de Belastingdienst
op dat moment nog over géén enkel gegeven beschikt, binnenkort
bekend zal raken met de onjuistheid/onvolkomenheid. Derhalve zal,
specifieke uitzonderingen daargelaten, geen sprake meer zijn van
inkeer.

Informatiebrief UBS
De UBS heeft rekeninghouders per brief van 16 september 2015 al
schriftelijk geInformeerd dat de Nederlandse Belastingdienst
informatie heeft gevraagd aan de Zwitserse Belastingdienst over UBS
rekeninghouders. Ingeval een belastingplichtige een melding vrijwillige
verbetering heeft gedaan voor een UBS-rekening nãdat hi] door de
UBS op de hoogte is gebracht zal, specifieke uitzonderingen
daargelaten, geen sprake meer zijn van inkeer (zie onderdeel 5.5.1).

5 Hierbij is niet relevant of de belastingplichtige ook daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt
van de VIA. Door het downloaden van de VIA heeft hij immers kennis kunnen nemen van de
inhoud.
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2.4.6 Debet- en creditcards

N——
— _I_
_1——

N——
———
— —
N——
N — — ZZE

2.4.7 Onvolledig aanleveren van gegevens (informatiebeschikking)

Belanghebbende moet die informatie verstrekken die de inspecteur in
staat stelt cm zonder nader onderzoek een juiste belastingaanslag op
te leggen. Voor de vrijwillige verbetering kan gebruik worden gemaakt
van het internetformulier. Belastingplichtigen krijgen vanuit het

10, 2, b Wob
10,2,dWob

10, 2, b Wob
10,2, d Wob

10,2, b Wob
10, 2,dWob

10, 2,bWob
10, 2, d Wob

10, 2, b Wob
10,2,dWob

10, 2, b Wob
10, 2, ci Wob
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inkeercentrum in Breda het formulier ‘Verklaring vrijwiiiige
verbetering’ toegezonden.

Met het enkel aanleveren van een stapel bankatschriften wordt niet
voldaan aan de voorwaarde om zonder nader onderzoek een juiste
beiastingaanslag op te leggen.

Ondanks het felt dat belastingpiichtigen zich zelt melden komt het
voor dat door sommige belastingplichtigen — zelfs na herhaaldelijke
yerzoeken, géén of onvoldoende informatie wordt verstrekt. In die
gevalien wordt een intormatiebeschikking at gegeven. Met het afgeven
van een informatiebeschikking zal in principe geen sprake meer zijn
van inkeer.

2.5 Inkeer en afdoening lopendejaren

Aangiften IB/PVV van posten die nog in behandeling zijn voor inkeer
moeten in eerste instantie worden opgeleverd aan de
inkeerbehandelaar zodat hij e.e.a. kan meenemen in de
vaststellingsovereenkomst (middels AKI-uitworp). Of hij/zij ook
daadwerkeiijk de aanslagregeling moet atwerken is dan een andere
zaak. Wellicht kan deze post door iemand anders worden afgedaan
omdat de correctie 2012 (2013) dan toch ails meegenomen in de
vaststeilingsovereenkomst en de aangifte dus op dat punt niet hoeft te
worden herzien. In de vaststeliingsovereenkomst dienen zowel de
atspraken over alie reeds ingediende aangiften als de nog in te dienen
aangiften te worden vastgeiegd.

Aangiftes IB/PVV van posten waarvan de inkeer al is afgewerkt kunnen
in principe door een andere aanslagregelaar worden atgewerkt omdat
in Eldoc/IKB na te kijken is hoe de melding vrijwiliige verbetering is
atgewerkt. Bij vragen dient de aansiagregeiaar altijd even contact met
de inkeerbehandelaar opnemen. Het komt sporadisch voor dat de
afspraken vastgelegd in een v.s.o. niet worden verwerkt in een nog in
te dienen aangifte. In die gevallen is sprake van een voor de
beiastingpiichtige kenbare tout zoals bedoeld in art. 16, tweede lid,
onderdeei c, AWR waardoor navordering mogelijk is. In die gevallen
waarin de aangifte is ingediend nadat de v.s.o. is gesloten dient
onderzocht te worden of een boete passend en geboden is.

2.6 De melding vrifwillige verbetering zit nog niet in de applica tie

Het kan voorkomen dat de melding vrijwiihge verbetering nog niet in
de applicatie zit omdat deze niet via team 24 Breda is binnengekomen,
maar op een andere wijze. In dat geval dient op de ingekomen
verklaring te worden voorzien van de datum van ontvangst (zodat er
geen onduidelijkheid bestaat over het moment waarop de melding is
ontvangen) en te worden doorgezonden naar: Belastingdienst/Kantoor
Breda,Team 24, Postbus 90121, 4800 RA Breda.
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3 StilIe inkeer

Onder stifle inkeer verstaan we de gevallen waarin een
belastingplichtige in enig jaar vermogen in box 3 gaat aangeven dat
hij/zij daarvoor heeft verzwegen.

Het is van belang am op te merken dat stille inkeer niet is aan te
merken als een vrijwillige verbetering in de zin van art. 67n AWR
zodat vermindering dan wel afzien van het opleggen van een
vergrijpboete niet aan de orde is. In zoverre is stille inkeer wellicht
een wat verwarrende term.

3.1 Projectleider stille inkeer

De projectleider stille inkeer is

3.2 Urenverantwoording

Alle werkzaamheden die met stifle inkeer te maken hebben worden
geboekt:
• PDB: op 3350220013 “PDB IH heffing navorderen” met

projectcode 1184;
• MKB: op 3350221012 “MKE IH heffing navorderen” met

projectcode 1184;
• GO: op 3350222050 “GO Heffing aanslagregeling’ met projectcode

1184.

3.3 Nieuw felt

Navordering op grand van art. 16, eerste lid, AWR is in beginsel
slechts mogelijk wanneer sprake is van een feit dat de inspecteur niet
bekend was of redelijkerwijs niet bekend had kunnen zijn: het
zogenoemde ‘nieuwe feit’. Dit betekent dat de inspecteur niet kan
navorderen wanneer hij op basis van dezelfde gegevens waarover hij
bij het opleggen van de (primitieve) aanstag a? beschikte, tot een
ander inzicht komt. Kort gezegd betekent dit dat in geval sprake is
van een ambte?ijk verzuim navordering niet mogelijk is.

3.4 Navorderen zonder nieuw felt

In art. 16, tweede lid, onderdeel c, AWR bepaalt dat navordering
zonder nieuw feit mogelijk is ingeval een aanslag tot een te laag
bedrag is vastgesteld of achterwege is gebleven als gevoig van een
fout die de belastingplichtige redelijkerwijs kenbaar is. Hiervan is in
ieder geval sprake indien de te weinig geheven belasting ten minste
30% bedraagt van het volgens de be?astingwet verschuldigde bedrag
Deze bepaling is van toepassing op de belastingaanslagen en voor
bezwaar vatbare beschikkingen die zijn genomen na 31 december
2009.
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3.5 Ambtelifk verzuim

Ingeval binnengekomen stukken niet, niet tijdig of niet volledig
worden verwerkt kan dit fiscale gevolgen hebben. Het uitgangspunt is
immers dat de Belastingdienst bij het opleggen van aanslagen
(aanslagbelastingen) gebruik maakt van alle beschikbare gegevens
waarover hij beschikt feigen onderzoeksplicht).6

Bij de beoordeling van de vraag of de nspecteur een ambtelijk
verzuim heeft begaan, komt het er op aan of die inspecteur, na met
een normale zorgvuldfgheid kennis te hebben genomen van de inhoud
van de aangifte, en mede gelet op de overige in aanmerking komende
omstandigheden van het geval, aan de juistheid van enig daarin
opgenomen gegeven in redelijkheid behoorde te twijfelen. Voor twijfel
is geen aanleiding indien de niet onwaarschijnhijke mogelijkheid
bestaat dat de in de aangifte opgenomen gegevens juist zijn.7

Voorbeeld: gegeven de vermogenssprong van circa € 1,5 miljoen en
de relatief age omvang van die bezittingen aan het begin van het
kalenderjaar, had de inspecteur volgens rechtbank Den Haag8 in
redelijkheid moeten twijfelen aan de juistheid van de aangifte en
nadere informatie daarover moeten opvragen alvorens de aanslag op
te leggen. Door dit na te laten was volgens de rechtbank sprake van
een ambtelijk verzuim.

Een ambtelijk verzuim kan aan een navordering in de weg staan.9 Een
mogelijk ambtelijk verzuim voor de navordering kan worden
gesauveerd door de aanwezigheid van kwade trouw bij de
belastingplichtige.1°

3.6 Kwade trouw

Is bij belastingplichtige sprake van kwade trouw ter zake van het feit
waarvoor wordt nagevorderd, dan is geen nieuw feit nodig. Het begrip
te kwader trouw is niet geconcretiseerd. Van kwade trouw is sprake,
indien een belastingplichtige opzettelijk het tot navordering aanleiding
gevende feit niet in zijn aangifte heeft vermeld, dan wel anderszins
heeft nagelaten hiervan melding te maken. Ook indien sprake is van
voorwaardelijke opzet — dat wil zeggen dat een belastingplichtige zich
willens en wetens blootstelt aan de geenszins als denkbeeldig te
verwaarlozen kans dat een bepaald gevolg zal intreden — is er sprake

6 Volgens vaste jurisprudentie van de F-loge Raad meet de Belastingdienst een redelijke
termijn worden gegund cm binnengekomen stukken te verwerken (HR 11 mel 2012, nt
10/02953, BNB 2012/233).
7 HR 31 mel 2013, nrs. 11/03456 en 11/03452, BNB 2013/181 to. 3.3.2.
8 Rechtbank Den Haag, 2 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:15426
9 De Algemene beginselen van behoorlijk bestuur begrenzen de mogelijkheden cm na te
vorderen fo.a. HR 22 juni 1977, nr. 18 395, BNB 1977/284).
10 O.a. HR 2 mel 2014, nr. 13/04891, V-N 2014/25,7. In het wetsvoorstel Vereenvoudiging
formeel verkeer belastingdienst wordt voorgesteld om de navorderingstermfjn te koppelen
aan de vraag of sprake is van kwade trouw. De vaststelling of sprake is van kwade trouw
wordt daarmee belangrijker.
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van kwade trouw. Volgens de Hoge Raad1’ is van kwade trouw sprake
indien de belastingplichtige ten aanzien van het feit waarvoor wordt
nagevorderd de inspecteur opzettelijk de juiste inhichtingen heeft
onthouden of opzettelijk onjuiste inlichtingen heeft verstrekt.12

In het arrest BNB 2010/29613 oordeelde de Hoge Raad dat voor het
vaststellen of er sprake is van kwade trouw niet noodzakelijk is dat de
exacte omvang van de belastingschuld kan worden vastgesteld. Er is
al sprake van kwade trouw als de belastingplichtige ten tijde van het
doen van aangifte weet dat, ingeval niet van de aangifte wordt
afgeweken, de aanslag tot een te laag bedrag zal worden opgelegd.

3.7 Tussenconclusie

Navordering bij stille inkeer is in beginsel mogelijk op grond van zowel
een nieuw felt als op grond van kwade trouw. Beide stellingen kunnen
worden ingenomen.

4 Automatische gegevensuitwisseling (ESRR, FATCA en CRS)

ESRR-uitworpbehandeling
De met ingang van het belastingjaar 2012 ontvangen (deels)
vooringevulde ESRR-gegevens (Europese spaarrenterichtlijn’4) worden
gewogen en bij een bepaalde afwijking voor behandeling uitgeworpen.
Het felt dat een post is uitgeworpen wil overigens slechts zeggen dat
deze een nadere beoordeling behoeft en betekent niet dat de aangifte
onjuist is. In 2014 is voor de uitworp ESRR (in casu IH 2012) een pilot
gedraaid op 100 posten. Op basis van die pilot is gekozen voor een
projectmatige aanpak van de ESRR-uitworp IH 2012 en IH 2013. De
uitworp wordt door EHI geanalyseerd en veredeld en vervolgens wordt
een selectie toegepast.

FATCA (pilot)
Op basis van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) heeft de
Verenigde Staten in september 2015 financiële gegevens (rente en
dividend) ult Amerika over Nederlandse ingezetenen (natuurlijke
personen en niet-natuurlijke personen) aan de Nederlandse fiscus
geleverd.

CRS
De Europese Spaarrenterichtlijn zal worden vervangen door de
Common Reporting Standard (CR5) op basis waarvan Nederland zowel
rente als dividendgegevens gaat ontvangen.

11 HR 11 juni 1997, nr. 32 299, BNB 1997/384.
12 Voor de toepassing van art. 16 AWR dient kwade trouw van degene van wiens huip de
belastingplichtige gebruik heeft gemaakt om aan zijn verplichting tot het doen van aangifte
te voldoen, aan de belastingplichtige te worden toegerekend (HR 23 januari 2009, nr.
07/10942, ENB 2009/80). Deze toerekening geldt niet voor de boete.
13 HR 13 augustus 2010, nr. 08/03431, BNB 2010/296.
14 De spaarrenterichtlijn 2003/48/EG is per 1 januari 2016 ingetrokkenen en vervangen
door Richtlijn 2014/107/EU
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4.1 Projectleider ESRR-uitworpbehandeling en FATCA (pilot)

De projectleider ESRR-uitworpbehandeling en FATCA (pilot) is

Vanuit PDB Eindhoven isrz het vaktechnisch
aanspreekpunt Formeel Recht. [11 neemt bij mogelijke ESRR
uitworpbehandelfng overstijgende kwesties contact op met de
Klankbordgroep VIE.

Vragen over de ontvangen ESRR- en/of FATCA-gegevens kunnen
worden gesteld aan

___________

CJ Jj@belastingdienst.nl).

4.2 Urenverantwoording

AWe werkzaamheden die met ESRR-uitworpbehandeling te maken
hebben worden geboekt:
• PDB: op 3350220013 ‘PDE IH heffing navorderen” met

projectcode 1123;
• MKB: op 3350221012 “MKB IH heffing navorderen” met

projectcode 1123;
• GO: op 3350222050 “GO Heffing aanslagregeling’ met projectcode

1123.

4.3 Handha v/ngscommunica tiebrief ESRR

In maart 2014 zijn de eerste handhavingscommunicatiebrieven ESRR
verzonden.15 Deze hadden betrekking op het aangiftejaar 2013. In
2015 zijn voor het aangiftejaar 2014 eveneens brieven verzonden.
Voor het aangiftejaar 2012 zijn geen brieven verzonden.

In ELDOC staat opgenomen wie een brief in welk jaar heeft
o ntva n g en 10 2 d Wob

Indien de belastingplichtige zich na ontvangst van een dergelijke brief
als inkeerder meldt is geen sprake meer van een vrijwillige
verbetering en dient in beginsel nagevorderd te worden met boete,
tenzij belastingplichtige de V.5.0. (ESRR-variant) heeft getekend (zie
onderdeel 2.4.2 en onderdeel 12.4.1).

4.4 Vooringevulde aangifte

Vanaf het aangiftejaar 2012 is de Belastingdienst begonnen met het
voorinvullen van de bij ons bekende ESRR-rekeningen. Let op: Niet
aWe rekeningen zijn altijd vooringevuld. De meeste rekeningen zijn wel
vooringevuld en raadpleegbaar. Er bestaat overigens geen verplichting

15 Voorbeeld van de handhavingscommunicatiebrief is opgenomen als bijlage 2 bij het
Memo aandachtspunten verruimde inkeerbehandeling 2013/2014, t.a .p.

10, 2, d Wob
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om de vooringevulde aangifte te downloaden. Met betrekking tot het
schuldonderzoek en de verwijtbaarheid is dat een aandachtspunt.

El] het voorinvullen van de VIA 2012 is gebruik gemaakt van de ESRR
gegevens die zien op het kalenderjaar 2011. Het kan derhalve
voorkomen dat een rekening op de peildatum (1-1-2012) niet meet
bestaat. Het is vooralsnog de bedoeling om de FATCA en CSR
gegevens in de VIA 2017 te verwerken.

I —
• 1O,2,bWob
• 1O,2,dWob
•
I
It

_______

1O,2,bWob

• 1O,2,dWob

•
I
•

__

—I

______

• EEZZZ —
•

______

I

4.6 Renseignemen ten InformatieSysteem (RIS)

De geIdentificeerde ESRR-gegevens worden vanafjuli 2005 op ESN
niveau opgeslagen in RIS onder de noemer Europese spaarrente vanaf
belastingjaar 2005). FATCA en CRS-gegevens zullen eveneen in RIS
worden opgenomen. Deze gegevens zijn aldus voor alle
klantbehandelaars beschikbaar.

In RIS staan o.a. de volgende gegevens opgenomen:
• datum waarop renseignement raadpleegbaar is: dit is de datum

waarop deze gegevens in RIS zijn opgeslagen;
• ingangsdatum en einddatum: jaar waarop deze gegevens

bettekking hebben;
• land waar de bank- of effectenrekening wordt aangehouden;
• lEAN- of klantnummer; en
• gegevens financiële instelling.
Naast RIS bestaat ook nog het RBG-systeem’7 waarin relevante informatie
voor de behandeling van VIB-posten is opgenomen.

16 10, 2, b Wob
10, 2, d Wob17 Registratie bank gegevens.
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4.6.1 ‘en/of’- rekeninpen

In RIS staat niet opgenomen of er sprake is van een ‘en/of’-rekening.
Het komt uiteraard wel voor dat dit het geval is. In dat geval kan het
zo zijn dat niet het volledige saldo aangegeven hoeft te worden. Dit
zal vaak pas duidelijk zijn na contact met de klant.

4.6.2 Datum raadIeecibaar

Voor de beoordeling van de voortvarendheid kan het van belang zijn
vanaf welk tijdstip de gegevens in het systeem raadpleegbaar zijn.

4.7 Rentecodes ESRR

Er zijn zes verschillende rentecodes. Het rentebegrip onder de ESRR is
bewust ruim geformuleerd (sommige beleggingsproducten vallen ook
onder de reikwijdte van de ESRR) om tegen te gaan dat er door
middel van schijnconstructies wordt voorkomen dat gegevens worden
uitgewisseld. Hierdoor kan het in sommige gevallen lastig zijn de
ontvangen gegevens te interpreteren.

Code 0031: Rente die is uitbetaald of bijgeschreven door een
uitbetalende instantie (art. 4a WIG).

Code 0041: Rente die is aangegroeid of gekapitaliseerd bij verkoop,
terugbetaling of aflossing van schuidvorderingen, dan wel inkomsten
uit de verkoop, terugbetaling of aflossing van aandelen of bewijzen
van deelneming in bepaalde collectiëve beleggingsinstellingen
uitbetaald of bijgeschreven door een uitbetalende instantie (art. 4a
WIG).

Code 0042: Totaalbedrag van de opbrengst (inclusfef rente) bij
verkoop, terugbetaling of aflossing van Schuidvorderingen, dan wel
totaalbedrag van opbrengst (inclusief inkomsten) bij verkoop,
terugbetaling of aflossing van schuidvorderingen, dan wel totaalbedrag
van opbrengst (inclusief inkomsten) bij verkoop, terugbetaling of
aflossing van aandelen of bewijzen van deelneming in bepaalde
collectieve beleggingsinstellingen uitbetaald of bijgeschreven door een
uitbetalende instantie (art. 4a WIG).

Code 0051: Inkomsten uit rentebetalingen die worden uitgekeerd
door bepaalde collectieve belegginstellingen uitbetaald of
bijgeschreven door een uitbetalende instantie (art. 4aWIB).

Code 0061: De door een uitbetaende instantie (art. 4d WIG) in één
kalenderjaar aan hem uitbetaalde of bijgeschreven rente en
inkomsten.

Code 0062: De door een uitbetalende instantie (art. 4d WIG) in één
kalenderjaar aan hem uitbetaalde opbrengst bij verkoop e.d. (inclusief
rente en inkomsten).
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S Groepsverzoeken Zwitserland

Op 23 lull 2015 heeft de CLO een groepsverzoek bij de Zwitserse
autoriteiten ingediend (Groepsverzoek Zwitserland (UBS)). Dit verzoek
is gericht op Nederlandse rekeninghouders bij UBS bank die recent
brieven van deze bank hebben ontvangen omdat zie niet hebben
aangetoond dat zij hun UBS rekening in Nederland hebben
aangegeven (of daarvoor zijn ingekeerd). Het moet gaan cm
rekeningen met een saldo van mfnimaal € 1.500.

Op 3 februari 2016 is een tweede groepsverzoek bij de Zwitserse
autoriteiten ingediend (Groepsverzoek Zwitserland (Credit Suisse)).
Dit groepsverzoek is vergelijkbaar met het eerste groepsverzoek.

5.1 Project/eider Groepsverzoeken Zwitserland

De projectleider voor het Groepsverzoek Zwitserland CUBS) en het
Groepsverzoek Zwitserland (Credit Suisse) is[ _J

5.2 Urenverantwoording

Alle werkzaamheden die met het Groepsverzoek Zwitserland (UBS) en
het Groepsverzoek Zwitserland (Credit Suisse) te maken hebben
worden als volgt geboekt:
• PDB : op 3350220013 “PDB IH heffing navorderen” met projectcode

3920;
• MKB: op 3350221012 “MKB IH heffing navorderen” met projectcode

3920;
• GO : op 3350222050 “GO Heffing aanslagregeling’ met projectcode

3920.

5.3 Notificatieprocedure in Zwitserland

U BS
De betoepstermijn tegen het voorgenomen besluit van de Zwitserse
autoriteiten om gegevens uit te wisselen is op 27 november 2015
geeindigd (zie publicaties in het Bundesblatt van 22 september 2015
en 27 oktober 2015).

Credit Suisse
De beroepstermijn tegen het voorgenomen besluit van de Zwitserse
autoriteiten cm gegevens uit te wisselen is op 5 april 2016 geeindigd
(zie publicaties in het Bundesblatt van 15 rnaart 2016).

Aangevoerde verweren
Belastingplichtigen konden in Zwitserland bezwaar en/of beroep
aantekenen tegen de verstrekking waarbij naar verwachting (ontleend
uit de diverse media/publicaties) onderstaande argumenten zijn
aangevoerd:
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5.3.1 Groeijsverzoek zou niet mogen?

Het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitsetse
Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot
belastingen naar het inkomen is gesloten in 2010 terwijl in 2014 met
terugwerkende kracht in Zwitserland de wet inzake ‘internationale
Amtshilfe in Steuersachen’ zou zijn ingevoerd die het voor
buitenlandse fiscale autoriteiten mogelijk maakt cm een
‘groepsverzoek’ te doen aan Zwitserse banken. Er is na deze
wetswijziging geen nieuw verdrag of aanvullend protocol gesloten.

Belastingplichtigen zouden zich op het standpunt kunnen stellen dat
het groepsverzoek derhalve nog nietmogelijk is. Pas na
inwerkingtreding van het inlichtingenuitwisselingsverdrag tussen de
Europese Unie en Zwitserland (2018) zou een groepsverzoek mogelijk
zijn.

5.3.2’Fishinci extedition’?

De gevraagde gegevens hoeven niet door de Zwitserse autoriteiten te
worden verstrekt als sprake is van een ‘fishing-expedition’. Sommige
adviseurs stellen zich op het standpunt dat het groepsverzoek te ruim
is getormuleerd omdat informatie wordt gevraagd van alle
zwartspaarders.

5.3.3 UitputtinQsbeQinsel?

Nederland zou de gegevens niet mogen opvragen bij de Zwitserse
autoriteiten om dat niet zou voldaan aan het uitputtingsbeginsel. De
Eelastingdienst is overigens van mening dat zij alle gebruikelijke
mogelijkheden heeft gebruikt om zwartspaarders te achterhalen. Er
zijn projecten geweest cm informatie te verkrijgen uit het buitenland,
publiciteit en (gunstige) inkeerregelingen. Het is van algemene
bekendheid dat banktegoeden/ontvangen rente als
inkomsten/vermogen in de aangifte dient te worden verantwoord.

5.3.4 Reactie BelastinQdienst

Het is niet ondenkbaar dat belastingplichtigen bij de behandeling van
de post een of meerdere van de hierboven genoemde argumenten
aandragen. Hierop kan als volgt worden gereageerd:

“Belastingplichtige is destijds door de Zwitserse autoriteiten in kennis
gesteld van het felt dat Zwitserland voornemens is inform atie van
zlfn/haar rekening(en) te versturen naar Nederland en heeft (via een
vertegen woordiger) in Zwitserland bezwaar/beroep kunnen
aantekenen tegen de verstrekking waarbif hij/z,j kenbaar heeft kunnen
maken dat gegevensverstrekking op grond van een groepsverzoek niet
zou mogen, sprake zou zijn van een zogenoemde ‘fishing-expedition’
en/of dat niet zou zijn voldaan aan het uitputtingsbeginsel.
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Dit is echter een procedure tussen de belastingplichtige en de
bevoegde autoriteiten in Zwitserland. Nederland is géén partij in deze
procedure.”

5.3.5 Eindoordeel Zwitserse Bundescjericht

Op 21 maart 2016 heeft de Zwitserse rechter geoordeeld dat — op
basis van het geldende belastingverdrag geen informatie over met
name genoemde kianten mag verstrekken als het verzoek deze namen
niet bevat. Op 12 september 2016 heeft het Bundesgerfcht in
Lausanne is in hoger beroep geoordeeld dat de levering van deze
gegevens, ook zonder het noemen van namen, rechtmatig is.

5.4 Geheimhouding/inzage in uitwisselingsdossier

Op grond van art. 26 van het Verdrag en art. 28 WIB is de
geheimhouding van art. 67 AWR van toepassing op het
uitwisselingsdossier.

In bezwaar dienen de op de zaak betrekking hebbende stukken ter
inzage te worden verstrekt. Een geanonimiseerde versie van het
groepsverzoek (inclusief bijiagen) aismede de ontvangen gegevens
kunnen in dat kader ter inzage worden verstrekt. Deze stukken zijn in
de applicatie voor dat doel beschikbaar gemaakt. Uit het arrest Sabou
(HvJ EU 22 oktober 2013, nr. C-276/12, V-N 2013/55.22.1) blijkt dat
een belastingplichtige niet op de hoogte hoeft te worden gesteld van
een internationaal verzoek om inlichtingen.

5.5 Samenloop inkeerbehandeling

Op zondag 27 september 2015 stonden in diverse media berichten dat
de Nederlandse Belastingdienst op 23 juli 2015 informatie heeft
opgevraagd bij de Zwitserse Belastingdienst over rekeninghouders van
de UBS bank. Gezien het geobjectiveerde criterium voor inkeer
(voordat belastingplichtige weet of moet vermoeden) moet de
belastingplichtige vanaf dat moment vermoeden dat de inspecteur op
korte termijn bekend zal worden met de onjuistheid zal, behoudens
uitzonderingsgevallen, in beginsel geen sprake meer zijn van een
vrijwillige verbetering (zie onderdeel 2.4.5).

5.5.lBrief van UBS aan rekeninghouders

De Belastingdienst beschikt over een tweetal brieven van de UBS Bank
(Engeistalige en Duitstalige versies) die beide zijn gedagtekend 16
september 2015 waarin de bank Nederlandse
rekeninghoud(st)ers/ingezetenen heeft geInformeerd dat er namens
Nederland door de Zwitserse Belastingdienst vragen zijn gesteld. De
belastingplichtigen die naar aanleiding hiervan een melding vrijwillige
verbetering doen voldoen in beginsel niet aan de voorwaarden voor de
inkeerregeling (zie onderdeel 2.4.5).
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5.5.2 Brief van Credit Suisse aan rekeninQhouders

Credit Suisse heeft met dagtekening vrijdag 4 maart 2016 haar
Nederlandse rekeninghouders aangeschreven die voldoen aan de in
het groepsverzoek gestelde criteria. De belastingplichtigen die naar
aanleiding hiervan een melding vrijwillige verbetering doen voldoen in
beginsel niet aan de voorwaarden voor de inkeerregeling (zie
onderdeel 2.4.5).

6 Debet- en creditcards

Uitgangspunt van het project debet- creditcards is de hypothese dat
belastingplichtigen met in het buitenland aangehouden tegoeden
gebruik maken van aan deze tegoeden gekoppelde debet- en of
creditkaarten (buitenlandse betaalkaarten). Het analyseren van
betaaltransacties die met deze in het buitenland uitgegeven
betaalkaarten in Nederland zijn verricht kan leiden tot de identificatie
van belastingplichtigen met fiscaal onbekend vermogen en/of
in ko men.

6.1 Project/eider Debet- en creditcards

De projectleider Debet- en creditcards is[j.

6.2 Uren verantwoording

Alle werkzaamheden die met het project debet- en te maken hebben
worden als volgt geboekt:
• PDB : op 3350220013 “PDB IH heffing navorderen” met projectcode

1122;
• MKB: op 3350221012 “MKB IH heffing navorderen” met projectcode

1122;
• GO : op 3350222050 “GO Hefting aanslagregeling’ met projectcode

1122.

6.3 Behande/aanpak

De Belastingdienst heeft transactiegegevens van alle betaaltransacties
die in de periode 2009 t/m2011 in Nederland zijn verricht met in het
buitenland uitgegeven debet- of creditkaarten opgevraagd. Voor zover
dit mogelijk is worden de kaarthouders geIdentificeerd en beoordeeld
of het vermogen bij de Belastingdienst al bekend was (bijvoorbeeld
inkeet).

Ingeval het vermoeden bestaat worden de geselecteerde posten in
behandeling genomen. Deze behandelaanpak komt oveteen met
andere VIB-projecten.

10, 2, b Wob
10,2,dWob
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_______________________

10, 2, b Wob
10,2,dWob

10, 2, b Wob
10, 2, d Wob

7 Behandeling ViB-posten (algemeen)

7.1 Logboek gegevens bij houden

Voor elk ViB-dossier (en iedere belastingplichtige afzonderlijk) dient
verplicht een Iogboek te worden bijgehouden. Hierin dienen alle
mondelinge, telefonische en schriftelijke contacten met de
belanghebbende, gemachtigde alsmede intern overleg te worden
vastgelegd.’8 Hieruit moet duidelijk blijken of de Belastingdienst
voldoende voortvarend te werk is gegaan en aan welke partij een
eventuele vertraging is toe te schrijven. In de diverse applicaties is
een logboeksjabloon opgenomen.

7.2 Gebruik van e-mail

Bij de behandeling van ViB-posten wordt veelvuldig per e-mail
gecorrespondeerd met belastingplichtigen en/of gemachtigden. Het
gebruik van e-mail voor individueel, zaaksgebonden contact is
toegestaan, mits hiervoor door belastingplichtige toestemming is
verleend.

Ult veiligheidsoverwegingen is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat
een medewerker van de Betastingdienst als eerste een e-mailbericht
verstuurd. Pas na ontvangst van het e-mailbericht kan de
inkeerbehandelaar terugmailen (Zie voor uitgebreidere informatie de
handleiding extern mallen).

7.3 Correctiebeleid

Voor het correctiebeleid19 gelden de volgende dwingende kaders:

• een te hanteren bedrag aan (minimaal) te betalen belasting naar
aanleiding van correcties van € 225 per individuele
belastingaanslag, dus per middel en per belastingplichtige;

• negatieve correcties in het voordeel van belastingplichtige worden
altijd aangebracht;

18 De behandelaar dient de mondelinge afspraken met belastingplichtige of gemachtigde
altijd schriftelijk te bevestigen.
19 Correctiebeleid, versie 2.1 30 maart 2011, http://intranet. belastingdienst.nl/controle
toezicht/fIes/2013/02/CorrectiebeIeid vs 2.1 201 10330.pdf.
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• het te hanteren bedrag bij een fnkomenscorrectie bedraagt € 500;

• het te hanteren bedrag bij een navordering bedraagt € 450 (c.q.
€ 1.000 inkomen), behoudens in gevallen waarin sprake is van
kwade trouw of repeterende onjuistheden.

7.4 Gemachtigden/vertegen woordiging erfiater

In het kader van zorgvuldigheid en professioneel handelen wordt
aangeraden om, ingeval een gemachtigde is ingeschakeld, ook de
belastingplichtige op de hoogte te houden van de voortgang en de
stappen die worden gezet. Dit kan door bijvoorbeeld van de
schriftelijke communicatie richting de gemachtigde ook in cc aan de
belastingplichtige te sturen.

7.4.lVolmacht

Het komt veelal voor dat een ander dan de gebruikelijke gemachtigde
namens een belastingplichtige een melding vrijwillige verbetering
doet. In dat geval dient de nieuwe gemachtigde een machtiging te
overleggen waaruit blijkt voor welke werkzaamheden hij door
belastingplichtige gemachtigd is. Indien het tot een v.s.o. komt dient
u tevens te bezien of de gemachtigde door belastingplichtige
gemachtigd is om een v.s.o. te tekenen.

Indien de Belastingdienst in een bepaald geval aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid twijfelt, dan kan om een schriftelijke
machtiging van de opdrachtgever worden verzocht. Ook van een
advocaat of procureur kan op grond van art. 2:1 Awb de overlegging
van een volmacht worden verlangd.

7.4.2 Meerdere cjemachticden

Het komt voor dat naast de gebruikelijke gemachtigde een nieuwe
gemachtigde een melding vrijwillige verbetering doet. Het is niet altijd
duidelijk of de gebruikelijke gemachtigde door de belastingplichtige op
de hoogte is van deze melding vrijwillige verbetering. Het verdient
aanbeveling om de inkeerder expliciet te vragen zijn gebruikelijke
gemachtigde zeif op de hoogte te stellen.

Het komt namelijk regelmatig voor dat de inkeerder de
gebruikelijke/reguliere gemachtigde niet informeert over de inkeer en
laatstgenoemde pas op de hoogte raakt van de melding vrijwillige
verbetering doordat deze digitaal de (navorderings)aanslagen
ontvangt2° of doordat een belastingteruggaaf wordt verrekend met een
openstaande navorderingsaanslag.

Binnen de kaders van de bestaande volmacht van de gebruikelijke
gemachtigde kan informatie worden gedeeld. Geadviseerd wordt
echter hier terughoudend mee om te gaan en de gemachtigde in

20 Bijvoorbeeld Serviceberichten Aanslag (SBAs) of elektronische kopieaansiagen (EKAs).
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eerste instantie indringend te verwijzen naar de belastingplichtige
voor een nadere toelichting[ 10 2 bWob

10,2,dWob

7.4.3 Weigeren gemachtiqde

Op grond van art. 2:2 Awb kan in bijzondere omstandigheden een
gemachtigde worden geweigerd. Dit geldt niet voor advocaten. Ook als
een advocaat is geschorst kan hij als gemachtigde niet worden
geweigerd.21 Er zijn aan de vta’s Formeel Recht richtlijnen beschikbaar
gesteld hoe hier mee moet worden omgegaan.

7.4.4 Vertecienwoordicinci erfiaters

In art. 44 AWR is de vertegenwoordiging van erfiaters geregeld. De
overleden belastingplichtige kan onder meer worden vertegenwoordigd
door één van de erfgenamen. Dit betekent dat bijvoorbeeld een v.s.o.
niet door alle erfgenamen atzonderlijk hoeft te worden getekend.

7.5 Horizontaal toezicht (HT)

Aan de hand van debtëamcode in BVR wordt bij het opvoeren van de
belastingplichtige in een van de applicaties onderkend of
belastingplichtige valt onder een HT-convenant.

7.5.1 Individueel convenant (GO-segment

Ingeval het gaat om een inkeerder waarvoor de GO competent is
wordt de post na registratie doorgeleid naar[

.
heeft

ruime ervaring met het behandelen van inkeerders en hanteert de
Iandelijke instructie. neemt contact op met de klantcoördinator
waarna de post gezamenlijk wordt afgehandeld.

Voor overige ViB-projecten (al dan niet met een convenant) neemt de
V1B-behandelaar rechtstreeks contact op met de klantcoördinator
waatna de post gezamenlijk wordt afgehandeld.

7.5.2 Intermediairsconvenant (MKB)

Ingeval het gaat om een VIB-post die via zijn fiscaal dienstverlener
(ED-er) onder een intermediairsconvenant valt, dan wordt dit bij het
opvoeren van de belastingplichtige in de applicatie gesignaleerd
(herkenbaar met aanduiding team 87) en gemeld aan de behandelaar
die, voor de behandeling, contact op met de relatiebeheerder van dit
convenant. Hoe e.e.a. gesignaleerd kan worden volgt hieronder.

21 Onderdeel van de schorsing kan zijn dat het niet is toegestaan (fiscaal-) juridische
adviezen te geven en om als gemachtigde fiscaalrechtelijke procedures te voeren. Het is
echter aan de Deken/tuchtrechter om hier tegen op te treden (rechtbank Midden-Nederland
van 20 maart 2015, ECU:NL:RBMNE:2015:1505).
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De ViB-behandelaar kan zien of een post daadwerkelijk in een HT
convenant meedoet door het BSN-nummer in te toetsen in 1KB. Als
dan achter het BSN-nummer een groen lampje brandt is sprake van
een HT post. Wie de relatiebeheerder is, is te vinden door in CNV2 te
kijken. Dat is de convenantenadministratie. Doorklikken op het groene
lampje tot je in CNV zit.23

7.5.3 Inhoudelilke behandeling

Het is niet de bedoeling om hier een uitgebreide aanpak en instructie
op te nemen hoe een post vervolgens behandeld moe worden. Steeds
zal per situatie beoordeeld moeten worden wat de gevolgen zijn
ingeval de ViB-post onder een ED-convenant valt. Daarbij speelt ook
de vraag of de ED-er op de hoogte was van de situatie. Bij twijfel kan
contact opgenomen warden metr

— of[_ —s
Kort geven we hieronder een aantal overwegingen weer die voor de
behandeling van belang kunnen zijn. Eerst met betrekking tot de
belastingplichtige zelf en daarna metbetrekking tot de ED-er.

7.5.4 De belastincnlichtige

De behandeling vindt plaats in samenspraak tussen ViB-behandelaar
en relatiebeheerder. Zij zullen samen onderzoek doen naar de
achtergrond van bijvoorbeeld de inkeer en de fiscale gevolgen.

7.5.5 De Eiscaal Dienstverlener (ED-er)

Hier is voor ons oak de zuiverheid van het concept van
intermediairsconvenanten belangrijk. Onderzocht zal moeten warden
of de ED-er een rol heeft gespeeld en welke rol dat is geweest. Was hij
op de hoogte van het in hët buitenland aangehouden vermogen?
r—

___

.‘-

______

10, 2, b Wob
10,2, d Wob

10, 2, b Wob
10, 2, d Wob

10, 2, b Wob
10, 2, d Wob

22 Vindplaats CNV: https ://cnv. belastingdienst.nh/cnv/logon/Iogin.jsp.
23 De relatiebeheerder klikt voor de zekerheid om nog een andere reden door naar cNV. Als
een post namelijk uit HT is gehaald krijgt het fi-nummer wel een einddatum in CNV, maar
het groene lampje in 1KB blijft branden.
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_______________ ______

10,2,bWob

____________ _____

10,2,dWob

I

• I 10,2,bWob
10, 2, d Wob

•—
I 10, 2, b Wob

• 10,2,dWob
I — I

—
10,2,bWob
10,2,dWob

I
i
I—
ii•

rn

7.6 VIP, pseudo VIP en bijzondere posten

Ingeval de belastingplichtige onder de definitie VIP (bijvoorbeeld
wethouder of raadslid) of pseudo VIP (bijvoorbeed (rijks)ambtenaar)
valt, dan wordt dit bij het inboeken in de applicatie opgemerkt. Deze
posten worden in de applicatie afgeschermd en gaan de afgesproken
route volgen. Dit betekent dat wanneer een inkeerder aan de
behandelaar wordt opgeeverd deze per definitie geen VIP’er of pseudo
VIP’er kan zijn. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat collega’s ook
onder de definitie pseudo VIP’ers vallen.

Voor de behandeling van VIP-posten (voor aWe ViB-projecten) dient
contact te worden opgenomen met (kantoor Arnhem).
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7.6.1 Bestuurders werkzaam in de financiële sector

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband
tussen autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- of
opsporingtaak in de financiële sector en is opgericht om de integriteit
van deze sector te versterken.

Periodiek zijn de gegevens uit de inkeerapplicatie vergeleken met de
namen van bestuurders opgenomen in de registers DNB/AEM. Zodra er
een ‘hit’ is krijgt de DNB en/of de AFM een signaal. Het FEC-team van
de Belastingdienst gezeteld te Amsterdam wacht eerst op een formeel
FEC-verzoek van de AFM en DNB om gegevens over inkerende (mede)
beleidsbepalers van financiële instellingen aan AFM en DNE te
verstrekken. Van belang is dat het tysieke inkeerdossier wordt veilig
gesteld.

Rechtbank Rotterdam (4 juni 2015, nr. ROT14/6807,
ECLI:NL:REROT:2015:3894) heeft geoordeeld dat sptake is van een
onrechtmatige verkrijging door de AFM en dat de gegevens door hen
niet mogen worden gebruikt. De impact van deze uitspraak is nog niet
geheel duidelijk. Tegen deze uitspraak is door de AFM hoger beroep
ingesteld.

7.6.2 Gevolci- en reiutatieschade

Sommige belastingplichtigen lopen risico hun baan/werk kwijt te
raken, als bekend wordt dat ze in het verleden bewust onjuist
aangiften hebben gedaan al dan niet in combinatie met een
strafrechtelijke vervolging (o.a. politici, politieagenten of
registeraccountants).

Er kan geen enkele afspraak worden gemaakt met de
belastingplichtige over het niet delen van deze informatie met andere
instanties. De Belastingdienst heeft een geheimhoudingsplicht (art. 67
AWR) en dient op grond van de ontheffingen spontaan/desgevraagd
informatie te verstrekken aan andere instanties (o.a. wettelijke
verplichting of toepassing art. 43c Uitv. reg. AWR 1994).

7.6.3

-
, 0

1O,2,dWob
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7.7 Niet meewerken aan ‘praktische’ oplossingen

Er zijn voorbe&den bekend waar een V1B-behandelaar wordt gevraagd
mee te werken aan een ‘praktische’ oplossing waarbij de
Belastingdienst fiscaal gezien ‘niets te kort’ komt. Wij werken hier niet
aan mee.

Voorbeeld 1
Mevrouw X doet een melding vrijwillige verbetering van een Zwitserse
bankrekening van haar overleden vader. Mevtouw X en haar broer zijn
enig erfgenamen. De broer van mevrouw X weet niet van het bestaan
van deze rekening. Volgens mevrouw X was het de uitdrukkelijke wens
van vader dat dit vermogen volledig terechtkomt bij haar en verzoekt
om dit volledig bij haar te belasten.

Het verzoek moet worden afgewezen. De Belastingdienst mengt zich
niet in mogelijke familieruzies en willen niet ‘faciliteren’ dat kennis
over een deel van de nalatenschap aan de broer wordt ontzegd.

Voorbeeld 2
X B.V. houdt 50% van de aandelen in XY B.V. De heer X keert namens
zijn personal holdingvennootschap X B.V. en XY B.V. voor een
Oostenrijkse bankrekening waarop niet verantwoorde omzet van XY
B.V. is gestort en vetzoekt de aanslagen VPB en BTW op te leggen aan
zijn personal holdingvennootschap X B.V. Zijn compagnon, de heer Y
weet van niets.

Als 50°h aandeelhouder heeft Y B.V. recht op 50% van de winst van
XY B.V. Door het opleggen van de aanslagen aan XY By. raakt Y B.V.
op de hoogte van deze verzwegen omzet en kan Y B.V. de heer X en X
By. (civielrechtelijk) aanspreken om de heift van de verzwegen
nettowinst aan haar uit te betalen.

Voorbeeld 3
De heer X heeft een UBS-rekening. Hij verzoekt de aanslagen en
boetes op te leggen aan hem en niet (gedeeltelijk) aan zijn ex-vrouw.
Op grond van art. 2:17 Wet lB 2001 dient een dergelijk verzoek te
worden gedaan door beide belastingplichtigen gezamenlijk (gedurende
huwelijkse periode).

Dat de ex-echtgenote, door het opleggen van eventuele
navorderingsaanslagen, op de hoogte raakt van het bestaan van deze
tekening en dat dit mogelijke consequenties heeft voor bijvoorbeeld
de hoogte van de alimentatie is een zaak tussen beide (ex-)partners.
De Belastingdienst mengt zich hier niet in.

8 Herkomst (van vermogen)

8.1 Algemeen

De herkomst van vermogen dient altijd te worden onderzocht. Daarom
wordt bij de behandeling van elke ViB-post om zowel een overzicht
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van de opnames en stortingen in de 12-jaarsperiode als am een
overzicht van de nkomsten (gesorteerd per soort) gevraagd.
Belangrijke stortingen en opnames zijn daarom relevant. Daarbij
onderzoeken we tevens of de inkomsten aisnog belast moeten worden
en/of er sprake is van schenking c.q. een erfenis. We vragen dus
uitdrukkelijk naar de herkomst van het geld. Als de herkomst “te mool
is am waar te zijn”, dan is het in veel gevallen oak zo. Indien je
twijfels hebt m.b.t. de verklaring van herkomst van het vermogen
bespreek de casus dan met een formeelrecht deskundige, (voormalig)
regiotrekker en/of contactpersoon.

Specifiek voor inkeermeldingen geldt dat beoordeeld dient te warden
in hoeverre nog wel sprake is van inkeer ingeval niet wordt voldaan
aan de informatieplicht.

________ ___________

1O,2,dWob

8.2

—
1O,2,dWob

—

De voornoemde “zwarte” omzet is - in principe — altijd te belasten,
waarbij rekening dient te worden gehouden met eventuele correcties
omzetbelasting (5 jaar naheffingstermijn, vrijval materiële
belastingschuld omzetbelasting i.c.m. foutenleer/balanscontinulteit).
Een aandachtspunt hierbij is dat de winst/omzet aan de juiste
(rechts)persoon en/of entiteit wordt toegerekend.

8.3 Box 3/verrekening bronbelasting

Het initiatief am de ingehouden buitenlandse bronbelasting te
verrekenen ligt bij de belastingplichtige. Of verrekening van
buitenlandse bronbelasting mogelijk is en tot welk bedrag, hangt af
van de soort bronbelasting of het (eventuele) verdrag dat Nederland
heeft gesloten met het desbetreffende land waar de bronbelasting is
ingehouden. De bewijslast ligt bij de belanghebbende. Er zijn
meerdere situaties den kbaar:

8.3.1 Siaarrenterichtlijn

De buitenlandse bronbelasting - ingehouden o.g.v. de
Spaarrenterichtlijn (ESRR) - mag volledig worden verrekend als
‘voorhêffing’, indien er sprake is van binnenlandse belastingplicht.
(zie art. 14, Spaarrenterichtlijn).
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8.3.2 Eronbelastincj dividenden

De bronbelasting geheven in het buitenland op dividenden (bezittingen
van box 3) wordt verrekend met de belasting die verschuldigd is over
box 3, tot maximaal 25°h van de dividenden. In de meeste
belastingverdragen wordt deze verrekening echter beperkt tot l5%.

8.3.3 Bronbelastincj renten

De bronbelasting geheven in het buitenland op renten (bezittingen van
box 3) wordt vetrekend met de belasting die verschuldigd is over box
3. In de belastingverdragen wordt de verrekening meestal beperkt tot
10%. De bronbelasting geheven in het buitenland op royalty’s
(bezitingen van box 3) wordt verrekend met de belasting die
verschuldigd is over box 3. In de belastingverdragen wordt de
verrekening meestal beperkt tot 10%.

Wanneer bronbelasting is geheven in het land waar geen verdrag mee
is gesloten (ontwikkelingslanden) dan is maximaal 15% te verrekenen
(zie art. 25, Besluit voorkoming dubbele belasting 2001).24

In de inkeerapplicatie wordt onder ‘Naslag en informatie’ een en
ander met betrekking tot de bronbelasting (hoogte van de
verrekening) uitgebreid behandeld.

8.4 Overgangsrecht Wet lB 1964/Wet lB 2001

8.4.1 Inkomsten uit loiende termilnen vóör 2001

Art. 1, onderdeel AK, Invoeringswet lB 2001 bepaalt dat inkomsten uit
lopende termijnen, voor zover deze zijn opgebouwd vöór 1 januari
2001, zijn belast in box 1 in het jaar dat zij ook daadwerkelijk zijn
genoten. Deze situatie kan zich ook voordoen in een jaar ná 2001
(denk b.v. aan verkopen van Zerobonds).

8.4.2lnkomsten uit loende termiinen vanaf 2001 (cerijote rente

In art. 5.12 van de Wet lB staat een vrijstelling box III omschreven
aangaande ‘kortlopende termijnen van inkomsten’. Kortlopende
termijnen van inkomsten (rente, huur en pacht) en verplichtingen
behoren volgens voornoemd artikel niet tot de bezittingen en
schulden. De lopende termijn van inkomsten mag maximaal 1 jaar
bedragen (denk aan b.v. jaarrene terrnijn van obligaties). De
vrijstelling geldt alleen als de hoofdsom waarop de lopende termijn
betrekking heeft tot het vermogen van de belastingplichtige behoort.

Tot 2009 bestond de mogelijkheid dat de vermogensrendements
grondslag per 1 januari niet gelijk was aan de vermogensrendements

24 Zie uitgebreider:
http://www. belastingdienst.nh/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/internati
onaal/vermogen_en_buitenland/u_hebt_spaargeld_buiten_nederland/bronheffing.
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grondsiag per 31 december van het voorgaande kalenderjaar. Een
rentetermijn die begint te lopen vanaf 1 januari 2002 om 00.00 uur en
eindigt op 31 december 2002 om 24.00 uur valt per 1 januari 2003 in
de vermogensrendementsheffing (zie ingetrokken Besluit van 12
december 2003, nr. CPP2003/2, BNB 2004/94).

Als de per 1 januari 2003 om 00.00 uur vervallen termijn op dat
tijdstip wordt bijgeschreven, ontstaat een aansluitingsverschil tussen
de waarde begin 2003 en eind 2002. Omdat de wetgever een dergelijk
aansluitingsverschil niet wenste, wordt met ingang van 1 januari 2009
de per 1 januari om 00.00 uur bijgeschreven tetmijn vrijgesteld (Art.
5.12, tweede lid, Wet lB 2001). Art. 5.12, tweede lid is vanaf 2011
niet meet van toepassing.

Art. 5.12 Wet lB 2001 betekent in de ptaktijk dat de waarden van
‘portefeuilles’ op de peildata voot box III (in de praktijk de waatden
pet 31/12) moeten worden verminderd met kortlopende
rentetermijnen (cok wel omschreven als: Marchzinsen; Verlopen
rente; Opgebouwde rente; Accrued interest etc.).

voorbeeld:
Waarde van de portefeuille conform
overzicht BNP Parisbas per 31/12/2006 : € 226.107
Verlopen rente : € 9.729 -/-
Waarde volgens art. 5.12/grondslag
correctie box III per 31/12/2006 : € 216.378

Waarde van de portefeuille conform
overzicht BNP Parisbas per 31/12/2007 : € 228.100
Verlopen rente : € 8.100 -I
Waarde volgens art. 5.12/grondslag
correctie box III per 31/12/2007 : € 220.000

Correctie box III gemiddeld rendement 2007 is € 218.189
(€ 216.378 + € 220.000 / 2 ).

Let oo:
Wanneer de rentetermijn gelijk loopt met het kalenderjaar
(belastingjaren 2001 t/m 2008) dan ontstaat er een
aansluitingsverschil in de vermogensrendementsheffing (vermogen
ultimo het jaar versus het vermogen primo van het volgend jaar).

8.5 Vermogen van vennootschappen

In sommige gevallen staat het buitenlands vermogen op naam van
een naar buitenlands recht opgerichte vennootschap zoals bijvoorbeeld
een S.A., Inc. of Ltd. — 10,2,bWob

• 10 2 d•
•
•
•
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10,2,bWob
-

- 10, 2, d Wob

L.

8.6 Belgische TAK verzeketingen

Het is bekend dat de spaarders eind 2009 in Belgie drie mogelijkheden
hadden: contant opnemen, inkeren in Nederland of een TAK
verzekering afsluiten.

10,2,bWob

_______________________________________________________________

10, 2, d Wob

II •
i i 10, 2, b Wob
II • 10,2,dWob
II ——

___

8.6.1 Soorten TAK-verzekeringen

Er zijn verschillende TAK-verzekeringen bekend o.a.:

• TAK 21: hierbij is het kapitaal gewaarborgd en is sprake van een
spaar/beleggingsproduct;

• TAK 23: is een Ievensverzekering gekoppeld aan een
beeggingsfonds, zonder kapitaal waarborg;

• TAK 26: is een beleggingsvorm in een spaarverzekering met
garantie en een vaste Iooptijd;

• TAK 44: een combinatie van TAK 21 (zekerheid) en TAK 23
(risico).

8.7 Schenk- en eribelasting

Wanneer tijdens de behandeling van een ViB-post blijkt dat het
(buitenlands) vermogen door belastingplichtige(n) is verkregen
middels een schenking dan wel een erfenis dient er in alle gevallen
contact op te worden genomen met een van de contactpersonen bij
S&E (te weten j (Leeuwarden),

] (Rotterdam) en (Eindhoven) Voor boetes bij erf
en schenkbelasting zie onderdeel 11.1.11.
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Bij een erfenis geldt sinUs 1 januari 2012 de zogenoemde Edelweiss
regeling. In beginsel kunnen nieuwe en lopende zaken, zaken die nog
op de plank liggen of zaken die zo zijn op te pakken onbeperkt worden
nagevorderd. Gevallen waarin de Belastingdienst de twaalfjaarstermijn
destijds heeft laten verlopen (oude dossiers buitenlands vermogen)
worden niet opnieuw opgepakt.

8.7.1 Edelweiss-schuld oonemen in box 3?

De kennisgroep lB niet-winst heeft een standpunt ingenomen over het
opnemen van de erfbelastingschuld/schulden recht van successie in
box 3.

Reguliere erfbelastinQschulden
De erfbelastingschuld schulden recht van successie mag met ingang
van 2010 in box 325 als schuld in aanmerking warden genomen (er
vanuit gaande dat het nadien ingekeerde vermogen in het jaar 2010
en later tot het vermogen van de belastingplichtige behoort). De
omstandigheid dat er (jaren) later wordt ingekeerd/gecorrigeerd doet
hieraan niet af. Deze passage geldt voor de aanslagen erfbelasting die
binnen de 12 jaarstermijn zijn ontstaan (en uiteraard vóór 2010)
alsmede de daarmee verband houdende verplichtingen voortvloeiende
uit de belastingrente of invorderingsrente.

Ed el weiss- sch ul den
Voor erfenissen buiten de 12-jaarstermijn is de erfbelasting door
gewijzigde wetgeving per 1-1-2012 weer tot even gekomen. Die
Erfbelasting (bestrijding Edeiweiss) kan vanaf 1-1-2012 in aanmerking
warden genomen als schuld in box 3. Raadpleeg ingeval van een
betwiste navorderingsaanslag erfbelasting, opgelegd met toepassing
van de Edelweiss-wetgeving, zo nodig de contactpersoon ViE. Dit am
de schuld Box 3 te waarderen.

8.8 Afgezonderd part/cu/let vermogen (APV)

Ingeval de ViE-post een zogeheten APV betreft dient er (via de
voormalig regiotrekker of contactpersoon ViB) contact op te warden
genomen met de regionale behandelaar van APV.

———.--- 1*fA

10 2 dWob

8.9 Criminele activite/ten

Indien het verzwegen vermogen (mogelijk) afkomstig is uit criminele
activiteiten (drugs, diefstal, verduistering, oplichting, witwassen etc.)

25 Art. 5.3, derde lid, onderdeel c, Wet lB 2001.
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o een flscaal misdrijf waarvoor niet is ingekeerd, dan moet deze ViB
post (via contactambtenaar AWR voor alle ViB-projecten)
warden gemeld bij het AMLC (FIOD) voor een strafrechtelijke
beoordeling.

8.9.1 Indicatoren criminele activiteiten

Er zijn een aantal indicatoren die wijzen op mogehjke criminele
activitef ten:

10,2, b Wob

10, 2, d Wob

10,2, c Wob

10, 2, b Wob
10, 2, c Wob
10,2,dWob

10, 2, b Wob
10, 2, c Wob
10,2,dWob

10,2,bWob
10,2, c Wob
10,2,dWob

10,2,bWob
10,2,cWob
10, 2, d Wob

10,2, b Wob
10,2, c Wob
10,2,dWob
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8.9.2 QuickScan VIE - AanmeldinQ fiscale en overige delicten

Voor het aanmelden van (mogelijke) criminele activiteiten is een
speciaal formulier ‘QuickScan VIE - Aanmelding flscale en overige
delicten’ beschikbaar gemaakt in de diverse applicaties. Dit formulier *

is geschikt voor zowel de aanmelding mogelijke criminele activiteiten
als de aanmelding van fiscale delicten op grond van het Protocol AAFD
(zie onderdeel 11.13).

8.9.3 Beoordelincisirocedure

De fiscale behandeling van de VIE-post dient bij mogelijke criminele
activiteiten (tijdelijk) te worden opgeschort.

8.9.4 Afstemmina

Indien de VIE-post in opsporing wordt genomen zal periodiek overleg
moeten plaatsvinden tussen V1B-behandelaar en de FIOD
rechercheur(s) c.q. de EEC-er om eventuele nieuwe, fiscaal relevante
informatie uit het strafrechtelijk onderzoek te verkrijgen en te
voorkomen dat een handeling van de inspecteur het (dan) lopende
strafrechtelijke onderzoek nadelig beInvloedt.

Cm de navordeilngstermijnen waar ‘voortvarendheid’ speeI in de
gaten te houden dient dit tevens expliciet te worden vastgelegd in het
logboek (onderdeel 7.1).

9 Informatieverplichting en bewijslast(verdeling)

In dit hoofdstuk komen een aantal onderwerpen aan bod die te maken
hebben met de informatieverplichting en de verdeling van de
bewijslast. De bewijslast bij boetes komt in hoofdstuk 11 aan de orde.

10, 2, b Wob
10,2, c Wob
10,2, dWob

10, 2, b Wob
10, 2,cWob
10, 2, d Wob
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9.1 Het stellen van vtagen

Op grond van art. 47 AWR is een ieder gehouden desgevraagd
gegevens en inlichtingen te verstrekken die voor zijn/haar
belastinghetfing van belang kunnen zijn. De bevoegdheid om bij de
belastingplichtige gegevens en inhichtingen te vragen is echtet niet
ongelimiteerd en wordt beperkt door onder meer de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur. Met name het evenredigheids- of
proportionaliteitsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het
subsidiariteitsbeginsel zijn hierbij van belang.

9.1.1 Evenredigheidsbeginset

Het evenredigheids- of proportionaliteitsbeginsel is vastgelegd in art.
3:4, tweede lid, Awb en houdt in dat hetgeen door de Belastingdienst
van de belastingplichtige vraag in een redelijke verhouding tot het
fiscale belang dient te staan.

Uit art. 5:13 Awb vloeit voort dat een toezichthouder zijn bevoegdheid
moet uitoefenen op een voor de betrokkene minst belastende wijze.26
Dit artikel is echter niet van toepassing op het belastingrecht.27 Door
de toepassing van art. 8 EVRM is dit echter wel weer relevant.

De Nationale ombudsman heeft in dat kader geoordeeld dat de
Belastingdienst terughoudend moet zijn met het opvragen van
gegevens ats deze at bij de Belastingdienst bekend zijn. Hieronder valt
ook de situatie als te verwachten is dat de belastingplichtige buiten
zijn schuld bepaalde bewijsstukken alleen met onevenredig veel
moeite of helemaal niet kan bemachtigen.28

9.1.2 ZorgvuldiQheidsbeginsel

Bij het stellen van vragen aan belastingplichtigen dient
vanzelfsprekend zorgvuldig te worden gehandeld. Het is van belang
eerst de feiten vast te stellen en niet op voorhand conclusies te
trekken uit een (niet direct verklaarbare) vermogenssprong.29

9.1.3 Subsidiariteit/recht orj eerbiediginci van Qrivéleven

Ook het grondrecht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven,
zoals vastgelegd in art. 8 EVRM kan een beperking geven op de
verplichting om gegevens en inlichtingen te verstrekken.3° Inbreuken
op art. 8 EVRM zijn onder omstandigheden gerechtvaardigd door een
‘pressing social needT mits de inbreuken in overeenstemming zijn met
de beginselen van proportionaliteit (de beperking mag niet
onevenredig zijn in verhouding tot het nagestreefde doel) en

26 De Blieck e.a., Algemene wet inzake rijksbelastingen, Deventer: Kluwer 2013, tiende
druk, blz. 132 e.v.
27 Uitgesloten op grond van art. 1, derde lid, AWR.
28 Nationale ombudsman 26 januari 1995, zaaknummer 95/40, V-N 1995, blz. 1588.
29 Vergelijk: Verbod van vooringenomenheid (art. 2:4 Awb).
30 Vergelijk: Art. 17 BUPO-verdrag.
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subsidiariteit (het nagestreefde doel moet niet op een voor de burger
minder ingrijpende wijze kunnen worden bereikt).

Het voorschrift dat tot een inbreuk leidt moet voorts voldoende
nauwkeurig zijn omschreven en adequate en effectieve waarborgen
bevatten tegen ongeoorloofde inbreuken. In een democratische
samenleving noodzakelijke en bij wet geregelde inbreuken leveren
geen schending op van art. 8 EVRM.

De verplichting om gegevens en inlichtingen te verstrekken kan op
gespannen voet staan met art. 8 EVRM. Dit is het geval indien het
gegevens betreft die al bij de Belastingdienst bekend zijn of op een
voor de burger minder ingrijpende wijze kunnen worden verkregen
door de Belastingdienst.

In het standaardarrest BNB 1986/12831 is door de Hoge Raad beslist
dat de omstandigheid dat de inspecteur ook op een alternatieve wijze
de door hem vermoede feiten kan trachten te achterhalen, in beginsel
niet in de weg staat aan de verplichting om op de vragen van de
inspecteur te antwoorden. Dit arrest is naar onze mening wellicht wat
gedateerd. In een procedure over bijvoorbeeld een
informatiebeschikking zou immers een beroep kunnen worden gedaan
op het in het hiervoor genoemde standpunt van de Nationale
ombudsman.

9.1.4Verbod op zelfincriminatie

De in art. 47 AWR opgenomen verplichtingen worden niet beperkt door
het feit dat op grond van de verstrekte informatie of gegevens ten
behoeve van de eigen belasting mogelijk een boete wordt opgelegd.32
De voor de belastingheffing benodigde gegevens kunnen immers ook
worden gebruikt voor bijvoorbeeld de vaststelling van een
vergrijpboete of aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging. De
Hoge Raad33 heeft algemene regels geformuleerd voor de gevallen
waarin van een belastingplichtige op grond van art. 47 AWR afgifte
van materiaal wordt verlangd met het oog op een juiste
belastingheffing, en deze belastingplichtige een beroep doet op het
nemo-teneturbeginsel ten behoeve van de beboeting.

De belastingplichtige moet de wilsonafhankelijke stukken overleggen.
Het is uiteindelijk aan de (straf)rechter om te bepalen wat de gevolgen
zouden moeten zijn voor de hoogte van de boete. Ook stukken die de
belastingplichtige zeif bij de bank moet opvragen worden aangemerkt
als wilsonafhankelijke stukken, omdat ze bij de bank (a! dan niet in
het archief) aanwezig zijn.

31 Vergelijk: HR 8 januari 1986, nr. 23 034, BNB 1986/128.
32 HR 27 februari 2004, nr. 37 465, BNB 2004/225.
33 HR 12 juli 2013, nr. 12/01880, BNB 2014/101.
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9.1.5 Fysieke/psychische beperkfncien/dementie

Het komt steeds vaker voor dat de de fysieke gesteidheid en/of
dementie als argument wordt aangedragen om de gevraagde
informatie niet te verstrekken of om de boete te matigen (zie
onderdeel 11.1.6). Enige aanknopingspunten ult de jurisprudentie:

In het arrest HR 13 november 2015, nr. 15/00014, BNB 2016/71
oordeelt de Hoge Raad dat het niet voldoen aan de verplichting om
inlichtingen te verstrekken wegens ernstige belemmeringen van
fysieke en/of psychische aard de belastingplichtige onder
omstandigheden niet worden aangerekend. Dat is anders indien de
inspecteur specifiek aangeduide bescheiden of op gegevensdragers
vastgelegde informatie verlangt en de betrokkene, gelet op de
omstandigheden van het geval, een beroep had kunnen en behoren te
doen op de bijstand van een derde.

Vergelijkbaar is de uitspraak van Hot Den Haag34 dat oordeelde dat
het onaannemelijk was dat de gevraagde informatie niet kon worden
verstrekt. De verklaring van de huisarts was te algemeen (ontleend
aan wat belanghebbende de arts had verteld) en de gemachtigde was
van het informatieverzoek op de hoogte en had bijstand kunnen
verlenen.

Hot Amsterdam35 achtte niet aannemelijk dat belanghebbende tijdens
de gehele langdurige termijn die de inspecteur hem had geboden
voortdurend zulke ernstige belemmeringen van medische aard
ondervond dat hi] op geen enkel moment in staat was de medewerking
te verlenen die de inspecteur van hem verlangde. Dit gold zowel voor
de gevraagde mondelinge of schriftelijke verklaring, als voor de door
de inspecteur verlangde terbeschikkingstelling van specifiek
aangeduide bescheiden of op gegevensdragers vastgelegde informatie.

9.2 Stelplicht en bewijslastverdeling

In een fiscale procedure moeten de partijen allereerst de feiten naar
voren brengen waaraan volgens hen bepaalde fiscale gevolgen zijn
verbonden. Dit staat bekend onder de term “stelplicht”. De hoofdregel
hierbij is dat degene die ets stelt, die stelling vervolgens ook moet
bewijzen. Het fiscale recht gaat hierbij uit van de vrije bewijsleer. Het
bewijs mag op alle mogelijke manieren worden geleverd bijvoorbeeld
aan de hand van verkiaringen of vermoedens. In de vrije bewijsleer is
het voldoende een feit aannemelijk te maken (tenzij de wet anders
bepaalt). Daarbij is het overigens niet nodig cm de feiten te bewijzen
die de tegenpartij onvoldoende betwist of waarvan de tegenpartij het
bestaan niet ontkent. Ock algemeen bekende feiten hoeven de
partijen niet te bewijzen.

34 Hot Den Haag 4 mei 2016, nr. BK-15/00803, V-N 2016/39.6.
35 Gerechtshot Amsterdam 7 juni 2016, 15/00730, EcU:NL:GHAMS:2016:2233.
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In een situatie van gewone bewijslastverdeling worden vaak twee
vuistregels toegepast. De eerste Iuidt: wie lets stelt, moet die
bewering vervolgens ook bewijzen. De tweede luidt: wie de schijn
tegen heeft, moet het tegendeel bewijzen. In de jurisprudentie lijkt
nog een derde vuistregel waarneembaar (of een nadere uitwerking van
de tweede vuistregel). Deze Iuidt: de patti] die het beste in staat is
het bewijs te leveren, moet dat ook doen.

Voorkomen moet worden dat ‘blote’ stellingen die als feiten worden
gepresenteerd en waarvoor de bewijslast bij belastingplichtige Iigt, in
onvoldoende mate worden onderzocht in de aanslagregelende fase of

10,2,bWob
10, 2,dWob

10,2,bWob
10,2, d Wob

10, 2,bWob
10, 2, d Wob

I
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de bezwaarfase. In de beroepsfase geldt de informatieplicht immers
niet meet zodat belastingpflchtige niet meet kan wotden verplicht
nadere informatie te vetstrekken. Ga dus steeds na wie de bewijslast
heeft en of het gevraagde bewijs is geleverd.

9.3 Ontbrekende en onduidelijke (bank)gegevens

9.3.1 Bankcjecievens ouder dan 10 iaar

De Belastingdienst vtaagt de (bank)gegevens op van de afgelopen
twaalfjaar. In veel gevallen is slechts informatie van banken
beschikbaat over de Iaatste tien jaar. Banken hebben de gegevens van
daarvoor niet bewaard of vetstrekken ze eenvoudig gewoon niet.36
Stukken met betrekking tot de opening van de bankrekening zijn
nagenoeg altijd nog aanwezig en zijn nog op te vragen. In de ptaktijk
blijkt dat banken de oude gegevens niet altijd hebben vetnietigd, maar
hebben gearchiveerd. Deze gegevens zijn, tegen betaling, vaak wel
nog beschikbaar. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij 22 jaar oude
bankafschrfften nog konden worden achterhaald. Het is van belang om
na te gaan of door de belastingplichtige is geprobeerd ook deze
gegevens tegen betaling te achterhalen. Er is een geval bekend
waarbij de bank (ongeacht de uitkomst) een bedrag van € 1.413,50 in
rekening bracht am nader ondetzoek te doen naar aanwezige
informatie over oudere jaren.

9.3.2 Risico licit bil belastincirlichtige

Uit rechtsptaak blijkt dat indien bankrekeninggegevens zijn vernietigd
dit feit voor rekening van de belastingplichtige dient te komen. Het is
aan de belastingplichtige om informatie met betrekking tot het verloop
van het tegoed te geven, ook al heeft hij geen wettelijke bewaarplicht.
De belastingplichtige heeft de beschikking over de gegevens gehad en
dat hij ze niet heeft bewaatd dient voor zijn rekening en risico te
komen (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 oktober 2014, 13/03472,
ECLI:NL:RGZWB:2014:7447). Tegen dezeuitspraak is hoger beroep
ingesteld.

Ook HofArnhem/Leeuwarden (7 mei 2015, nr. 14/00458,
fida20153149, r.o. 4.4) oordeelde (in een KB lux zaak) dat
belanghebbende zelf de bewijsnood had veroorzaakt door geen
bankbescheiden op te vragen. Door de bijstand van een gemachtigde
waren zij op de hoogte van de gevolgen.

In het vervolgarrest Hoge Raad 16 september 2016, 15/04908,
ECLI:NL:HR:2016:2096, V-N Vandaag 2016/2090 is geoordeeld dat
een storting in 2002 van € 650.000 afkomstig is uit autohandel en in
één jaar (2002) in box 1 is belast. Hoewel niet exact is komen vast te
staan dat de opbrengsten daadwerkehjk in 2002 zijn behaald (en
wellicht aannemelijk was dat de inkomsten ook uit de jaren daarvoor

36 Voor Oostenrijk geldt bijvoorbeeld een bewaartermijn van 7 jaar.
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zou kunnen komen) is geoordeeld dat de vereiste aangifte niet is
gedaan en bleef de volledige toerekening aan 2002 in stand.

9.3.3 Redelijke schattinci (extraDoleren)

Indien de bank enkel gegevens kan aanleveren van de afgelopen tien
jaar en er sprake is van een “zuivere” casus, dan is extrapoleren naar
jaar elf en jaar twaalf een optie. Dit geldt ook voor de bronheffing en
overlopende rente. Deze extrapolatie ‘kan op verschillende manieren.
In de praktijk houdt dit in dat je je gezonde verstand daarbfj moet
betrekken. Ten behoeve van de aanslagen ter behoud van techten (zie
notitie inkeerbehandeling 8) is uitgegaan van 4% oprenting per jaar.
De 6% die bij het project BZN werd toegepast is hier niet van
toepassing. Een andere, niet veel gebruikte, methode van schatting is
regressie-analyse.

10,2, d Wob

10, 2, U Wob

Via het loket (BCA RH Loket AEV_Postbus) kan een verzoek om
toezending van een rapport van waarnemingen en bevindingen
(voorheen: ambtsedige verkiaring) worden ingediend. Dit rapport kan
worden gebruikt voor bewijslast in bezwaar- en beroepsprocedures waarin
een belastingplichtige aangeeft het betretfende document niet te hebben
ontvangen.

Aan de hand van het rapport kan de ViB-behandelaar aannemelijk maken
dat een document is aangeboden aan de postleverancier ter verzending.
Deze documenten zijn voornamelijk:
• Uitnodiging tot doen van aangifte lB
• Herinnering tot doen van aangifte IB/VPB/OB/LH
• Aanmaning tot doen van aangifte IB/VPB
• Definitieve/Naheffing/Navordering/Vermindering aanslagen

IB/VPB/M RB/Successierecht/OB/LH/LB
• Aanmaning betaling IB/VPB/MRB
• Dwangbevel betaling IB//VPB/MRB
• Beschikkingen (Toeslagen)
• Invordering/Navorderi ngsrente
• Uitspraken op bezwaar OB

9.3.4 - — —.

—I

9.4 Rapport van waarnemingen en bevindingen
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• Uitspra ken op bezwaar lB

9.5 Aandelen aan toonder

Het komt voor dat een belastingplichtige contante stortingen op een
buitenlandse bankrekening verklaart door het verzilveren van
aandelen aan toonder (dit soort aandelen zijn eind 2013 in Belgie
ageschaft).

Ook in deze gevallen dient de herkomst goed te worden nagegaan en
te worden gecontroleerd op het waarheidsgehalte. 1

-- --.-..--_ ---_---—----_-—
--——---

_______________

10,2,bWob

_______________
________________________

10, 2, d Wob

10,2,bWob
10, 2, d Wob
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•
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I
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I I
I

I ii I
• • 10,2,bWob
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9.6 Contant geld

Bij de behandeling van inkeerposten komt het voor dat de inkeerder
stelt dat hij al jaren geld contant in huis heeft liggen. Bij de inkeerder
ligt de bewijslast dat hij het geld steeds contant thuis heeft bewaard.

________________________________________________________________

10, 2, b Wob
- 10, 2, d Wob
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•
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10,2,bWob

i 10,2,dWob

—
II II

I —
I I

EZZZTh

9.6.2 NavorderinQstermijn bil contant aeld

Bij de inkeerbehandeling wordt door sommige adviseurs in dit kader
gewezen naar de uitspraak van Hof Amsterdam 4 april 2013, nr.
12/00099 t/m 12/00108, V-N 2013/34.1.1. In die specifieke casus had
de belastingplichtige de stelling ingenomen dat de verzwegen
Nederlandse omzet lange tijd contant thuis had gelegen en pas
naderhand naar het buitenland is gebracht. Het hof oordeelde dat de
verlengde navorderingstermijn niet van toepassing is. Het
cassatieberoep (12/02766) is ingetrokken en niet richtinggevend. Zie
ook het antwoord op vraag 10 van de brief van 11 december 2009 van
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de Staatssecretaris van Financiën aan kantoor Jaeger). Dit antwoord is
onverkort van toepassing.37

in de uitspraak van Hot Arnhem-Leeuwarden van 8 januari 2013,
ECLI:NL:GHARL:2013:BY8824 oordeelde het Hot dat in het buitenland
nooit producten waren geproduceerd en/of verkocht. Een gedeelte van
de contante omzet was niet in de boeken verwerkt en in het
buitenland op een rekening gestort. De verlengde navorderingstermijn
was hier van toepassing.

een gedeelte van de omzet in contanten ontvangen en dit gedeelte
niet in de boeken verwerkt. Vervolgens heeft belanghebbende dit geld
meegenomen naar het buitentand en aldaar op bankrekeningen
gestort.

Het hof heeft in deze zaak de verlengde navorderingstermijn van
toepassing geacht. Het beroep in cassatie is verworpen met toepassing
van artikel 81 Wet RD

10 2 eWob
—

De vraag welke navorderingstermijn van toepassing is voor de
gevallen waarin vermogen contant is aangehouden Iaat zich niet in
algemene zin beantwoorden. Het moet per geval worden bekeken
waarbij de bewijslast bij belastingplichtige ligt.

- 10,2,bWob
10,2,dWob

I
I

_____

10, 2, b Wob
10,2,dWob

i
I I II

___

III
I I U I •I•—

9.6.3Aanvullende bepaling in v.s.o.

Ingeval een belastingplichtige stelt dat het contante geld niet
afkomstig is van een buitenlandse bankrekening dient dit expliciet in
de v.s.o. te worden opgenomen. Belastingplichtige moet er daarbij op
worden gewezen dat, ingeval de Belastingdienst een (inmiddels
opgeheven) buitenlandse rekening tegenkomt, dit vermogen integraal
zal belasten en een verklaring dat het contante geld toch van die
rekening komt, niet zal worden geaccepteerd. In de praktijk is
gebleken dat belastingplichtigen dan toch erkennen dat het contante

37 Vergelijk: De andersluidende uitspraak van Rechtbank Arnhem, 12 juli 2011, nrs. AWB
10/3839 tot en met 10/3848, UN BU4300, V-N 2011/66.27.28.
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geld van een buitenlandse rekening komt om zo een mogelijk dubbele
heffing te voorkomen.

9.7 Excelberekeningen door gemachtigden

Het komt voor dat de gemachtigde van een inkeerder zeif een
Excelberekening maakt. In de praktijk blijkt dat deze berekeningen
niet altijd kioppen. Daarom moeten ook deze berekeningen goed
beoordeeld worden. Van welke gemachtigde de berekening afkomstig
is, is daarbij niet relevant. Indien 2000 en 2001 nog meeloopt, dan
wordt bijvoorbeeld veelal de overlopende rente (box 1) vergeten (zie
ook onderdeel 8.4).

9.8 Verschijningsplicht (art. 41 AWR)

Op grond van art. 41 AWR is de belastingplichtige gehouden om, op
verzoek van de inspecteur, persoonlijk op het belastingkantoor te
verschijnen. Hij kan zich daarbij door zijn vertegenwoordiger laten
vergezellen, maar hij is verplicht om zeif de relevante vragen (op
grond van art. 45 AWR, art. 47 AWR en art. 49 AWR) te
beantwoorden. Hij kan zich niet beroepen op het verschoningsrecht
en/of het arrest Chambaz. Het niet voldoen kan leiden tot een
informatiebeschikking (art. 52a AWR) en is aangemerkt als een
strafbaar feit (art. 68 AWR).

9.8.1 Wanneer art. 41 AWR toeiassen?

N— —
N 1O,2,bWob
N — NI NI 1O,2,dWob

NI

NB

—N
—N
N 1O,2,bWob

1O,2,dWob

9.9 De informatiebeschikking

Indien belastingplichtige de van belang zijnde informatie c.q.
gevraagde bescheiden weigert te geven c.q. te overleggen of hij
voldoet niet aan art. 41 AWR, dan dient na afstemming met de Vaco
Formeel Recht een informatiebeschikking ex art. 52a AWR te worden
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afgegeven. De navorderingstermijn wordt door het afgeven van een
informatiebeschikking opgeschort (zie ook onderdeel 10.3).

Bij het afgeven van de informatiebeschikking dient duidelijk te worden
aangegeven op welke jaren de beschikking betrekking heeft. In
voorkomende gevallen kan het zinvol zijn om de intormatiebeschikking
via de deurwaarder uit te laten reiken.

9.9.1 Vereiste aangifte

Omkering en verzwaring van de bewijslast vindt ook plaats ingeval de
vereiste aangifte niet is gedaan (art. 25, derde lid, AWR). Een
correctie enkel in het box 3 vermogen heeft in veel gevallen weliswaar
tot gevoig dat een onjuiste aangifte is gedaan, maar heeft niet tot
gevolg dat de conclusie kan worden getrokken dat de vereiste aangifte
niet is gedaan. Het bedrag van de belasting dat als gevoig van de
gebreken in de aangifte niet zou zijn geheven, moet op zichzelf
beschouwd zowel absoluut als relatief aanzienlijk zijn.

Volgens jurisprudentie ziet de Hoge Raad38 een verschil van 7°h tussen
de volgens de aangifte verschuldigde belasting en de werkelijk
verschuldigde belasting niet als verhoudingsgewijs aanzienlijk. In het
arrest BNB 2010/47° werd een afwijking van 13°h wel als
verhoudingsgewijs aanzienlijk gezien. De Hoge Raad merkt daarbij op
dat bij de beoordeling of in de aangifte ‘een relatief aanzienlijk’ bedtag
is verzwegen, moet worden uitgegaan van het de te betalen belasting
na verrekening van eventuele voorheffingen en heffingskortingen.4°
Een bedrag van € 2101 is volgens de Hoge Raad al ‘op zichzelf
beschouwd’ aanzienlijk (HR 24 april 2015, nr. 14/04104, BNB
2015/176).

Ook een aangifte waarin de vraag over de betrokkenheid bij
Afgezonderd Particulier Vermogen (APV) niet is aangevinkt kan leiden
tot de conclusie dat de vereiste aangifte niet is gedaan.41

9.9.2 Gevolclen informatiebeschikking

Indien deze beschikking onherroepelijk vaststaat, ontstaat in principe
omkering en verzwaring van de bewijslast (art. 25, derde lid, AWR). In
de meeste gevallen kan niet worden gezegd dat er sprake is van een
volledige inkeer. De correctie moet vervolgens door de behandelaar
“in redelijkheid” worden gemaakt.

38 HR, 13 september 2000, nrs. 34881 en 34882, ENS 2000/336 en BNB 2000/337.
Vergelijk: HR 9 november 2012, 11/04578, ENS 2013/26 waarin de HR oordeelde dat een
gebrek in de aangifte dat ertoe heeft geleid dat de volgens de aangifte verschuldigde
belasting 5,54% lager was dan de werkelijk verschuldigde belasting is niet
verhoudingsgewijs aanzienlijk.
39 HR 30 oktober 2009, nr. 07/10513 , BNB 2010/47.
40 HR 9januari 2015, 13/03820, ECLI:NL:HR:2015:17, BNB 2015/52.
41 O.a. Hof Amsterdam 24 oktobet 2013 (ECU:NL:GHAMS:2013:3994), Rechtbank
Gelderland (strafkamer) 1 maart 2016, nr. 05/980625-13 en Rechtbank Gelderland 24
december 2015, (ECU:NL:RBGEL:2015:8114), V-N 2016/15.3.1. Tegen deze laatste
uitspraak is hoger beroep ingesteld.
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9.9.3 Afstemming met Vaco Formeel Recht

Op grond van intern beleid mag een informatiebeschikking pas worden
afgegeven nadat dit is afgestemd met de Vaco Formeel Recht c.q. de
VTA Formeel Recht. Deze werkwijze dient ook bij de diverse ViE
projecten te worden gevolgd.

9.9.4 Redelilke schatting inkeer (bil een ciepevens)

Voor de gevallen dat een melding vrijwillige verbetering is gedaan
maar géén gegevens zijn verstrekt is een apart memo beschikbaar.
Norma& gesproken worden deze posten vanuit het inkeercentrum
behandeld. In de gevallen dat niet alle gegevens zijn verstrekt dient
aan de hand van de wel beschikbare gegevens een redelijke schatting
te worden gemaakt (vergelijk: onderdeel 9.3.3 extrapoleren).

In het arrest Hoge Raad, 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3291
is geoordeeld dat de inspecteur bij omkering en verzwaring van de
bewijslast slechts aannemelijk hoeft te maken dat zijn schatting niet
willekeurig is.

9.9.5 Informatiebeschikking voor fiscaal artner/erfcjenamen

Het is van belang om te realiseren dat niet zornaar een
informatiebeschikking kan worden toegezonden aan de fiscaal partner
of de erfgenamen Hij/zij dient éérst om gegevens te worden gevraagd.

In dat kader kan ENB 2015/22242 niet onvermeld blijven. In dat arrest
oordeelde de Hoge Raad dat géén informatiebeschikking kan worden
afgegeven aan de fiscaal partner (die niet gerechtigd was tot een KB
Luxrekening). Belanghebbende had geloofwaardig aangegeven dat zij
niet beschikte over de gevraagde informatie over een buitenlandse
bankrekening van haar (inmiddels overleden) echtgenoot en had
daarmee voldaan aan haar informatieverplichting van art. 47 AWR.
Een andersluidende uitspraak is van Hof Den Haag43 dat oordeelde dat
wel terecht informatiebeschikkingen aan de erfgenaam waren
opgelegd.

9.9.6 Ontvancien stukken pedurende bezwaar

Ingeval door een ViB-behandelaar een informatiebeschikking is
afgegeven waarbij, gedurende de bezwaarfase, alsnog de benodigde
intormatie wordt verstrekt dient de bezwaarbehandelaar, samen met
de ViB-behandelaar te beoordelen of de verstrekte informatie
compleet is.

De ViB-behandelaar kan het beste beoordelen of alle benodigde
informatie nu wel is aangeleverd. Is niet alle informatie geleverd, dan

42 HR 14 augustus 2015, nr. 14/05958, ECU:NL:HR:2015:2168, BNB 2015/222.
43 Hof Den Haag 16 september 2015, nrs. BK-14_01681 BK-14_01682, V-N Vandaag
2016/201.
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dient de ViB-behandelaar heel gedetailleerd aan te geven welke
informatie nog ontbreekt of waarom de gegeven antwoorden niet
voldoen (bijvoorbeeld waarom de herkomstvraag niet volledig is
beantwoord). In voorkomende gevallen kan de belastingplichtige
(nogmaals) in de gelegenheid worden gesteld om aanvullende
gegevens te verstrekken.

Zo nodig wordt aan de belastingplichtige c.q. gemachtigde gevraagd
om de bezwaartermijn ex art. 7:10, vierde lid, Awb te verlengen tot
dat de ViB-behandeling definitief is afgewerkt.

Bezwaarbehandelaar
Door de bezwaarbehandelaar dient te worden getoetst of de ViE
behandelaar de in de informatiebeschikking in alle redelijkheid heeft
kunnen atgeven. Deze beoordeling staat los van de vraag of
gedurende de bezwaarfase gegevens zijn verstrekt.

Door het alsnog aanleveren van gegevens ontstaat een nieuw
toetsingsmoment waarin de rechtmatigheid van de
informatiebeschikking opnieuw moet worden beoordeeld. Bij het doen
van uitspraak op bezwaar dient de bezwaarbehandelaar (na
afstemming met de ViB-behandelaar) de informatiebeschikking geheel
of gedeeltelijk in te trekken voor zover de gegevens daadwerkelijk zijn
aangeleverd. Voor zover mogelijk dient bij uitspraak op bezwaar zo
gedetailleerd mogelijk te worden aangegeven welke informatie niet is
aangeleverd.

Wordt door de belastingplichtige/gemachtigde onvoldoende of niet
meegewerkt aan een eventuele termijnverlenging dan dient
gemotiveerd te worden aangegeven waarom de informatiebeschikking
geheel/gedeeltelijk in stand blijft. Als de informatiebeschikking geheel
of gedeeltelijk wordt vernietigd kan het bezwaarschrift gegrond
worden verklaard.

Vi B- beh an del a a r
Ingeval alle gegevens zijn aangeleverd kan de ViB-behandelaar de
post verder afwerken (verwerken aisnog binnengekomen stukken,
kennisgeving vergrijpboete, opstellen v.5.0. etc. etc.). De
informatiebeschikking kan immers volledig komen te vervallen.

Ingeval de informatiebeschikking gedeeltelijk in stand blijft dient te
worden afgewacht of géén beroep wordt ingesteld tegen de uitspraak
op bezwaar. De informatiebeschikking komt aisdan na zes weken
onherroepelijk vast te staan. Pas na ommekomst van deze termijn
kunnen belastingaanslagen worden opgelegd (een niet-onherroepelijk
informatiebeschikking vervalt immers bij het opleggen van een
bela sti n ga an slag).
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10 Termijnen

10.1 Algemeen

Omwille van de rechtszekerheid is de bevoegdheid tot navorderen aan
termijnen gebonden. Voor de beoordeling of een navorderingsaanslag
binnen de gestelde termijn is opgelegd, is steeds beslissend, de
dagtekening van het aanslagbiljet waaruit de navordering blijkt en de
datum waarop de inspecteur de aanslag ter post heeft bezorgd (art. 5
AWR).

10.1.1 Hoofdreciel (5 iaar)

De bevoegdheid tot het vaststellen van een navorderingsaanslag
vervalt door verloop van vijf jaren na het tijdstip waarop de
belastingschuld is ontstaan (art. 16, derde lid, AWR). Art. 11, vierde
lid, AWR bepaalt in dit verband dat een belastingschuld waarvan de
grootte eerst kan worden vastgesteld na afloop van het tijdvak
waarover de belastingschuld wordt geheven, eerst geacht wordt te zijn
ontstaan op het moment waarop dat tijdvak is verstreken.

10.1.2 Orkomen of ciehouden in het buitenland

Voor de beantwoording van de vraag waar een voordeel is opgekomen
is de oorsprong van dat voordeel niet doorslaggevend (HR 2 mei 2001,
nr. 36 199, BNB 2001/3 19). Ook in het geval dat in het buitenland
gehouden vermogen in Nederland is vérdiend, is in beginsel de
verlengde navorderingstermijn van toepassing. Onder “opgekomen”
moet worden verstaan “het zichtbaar worden”. Fen verruiming van de
navorderingsmogelijkheid is slechts toegestaan met betrekking tot
inkomsten welke zich door de plaats waar zij opkomen aan het zicht
van de Nederlandse fiscus plegen te onttrekken (HR 4 oktober 2002,
nr. 37.089, ECLI:NL: HR:2002:AE8364, ENE 2003/83).

Van opkomen in het buitenland kan onder omstandigheden ook sprake
zijn indien degene die in het buitenland recht kan doen gelden op een
bedrag, zich dat bedrag in Nederland Iaat betalen. Een andere
opvatting doet te kort aan de strekking van art. 16, vierde lid, AWR
om ook onder het bereik van die bepaling te brengen uit het
buitenland stammende inkomensbestanddelen die door de wijze
waarop de belastingplichtige zich deze laat betalen buiten het zicht
van de Nederlandse fiscus zijn gebleven (Hoge Raad 7 oktober 2005,
nr. 40988, ECLI:NL:HR:2005:AT5950, BNB 2006/63).

Overigens zal in het geval van contante betalingen eerder sprake zijn
van het buiten het zicht van de fiscus houden van inkomsten.45
Voorstaande geldt eveneens voor afgeroomde omzet van een

45 Zie brief Staatssecretaris van Financiën van 11 december 2009 aan Jaeger Advocaten en
Belastingkundigen (kenmerk: BCPP/2009/2509 U). Het antwoord op vragen 10 en 11 zijn
onverkort van toepassing. Zie uitgebreider: Fiscale Encyclopedie De Vakstudie Algemeen
Deel, art. 16 AWR, aantekening 13.3 In het buitenland aangehouden of opgekomen.
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binnenlandse onderneming dat in contanten op een buitenlandse
rekening wordt gestort.

Bij de inkeerbehandeling wordt door sommige adviseurs in dit kader
gewezen naar de uitspraak van Hof Amsterdam 4 april 2013, nr.
12/00099 t/m 12/00108, V-N 2013/34.1.1. In die specifieke casus had
de belastingplichtige de stelling ingenomen dat de verzwegen
Nederlandse omzet lange tijd contant thuis had gelegen en pas
naderhand naar het buitenland is gebracht. Het hof oordeelde in dit
specifieke geval dat de verlengde navorderingstermijn niet van
toepassing was. Het cassatieberoep (12/02766) is ingetrokken. Deze
uitspraak is niet richtinggevend (zie ook onderdeel 9.6.2). Zie ook het
antwoord op vraag 10 van de brief van 11 december 2009 van de
Staatssecretaris van Financiën aan kantoor Jaeger). Dit antwoord is
onverkort van toepassing.46

Rechtbank Den Haag, 12 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10750 heeft
geoordeeld dat de verlengde navorderingstermijn van art. 16, vierde
lid, AWR niet van toepassing is. Tegen deze uitspraak is hoger beroep
ingesteld. De Belastingdienst is van mening dat door de Rechtbank in
r.o. 5.6 ten onrechte wordt verwezen naar een arrest van de Hoge
Raad. In die casus werd het geld vanuit Nederland overgeboekt naar
een buitenlandse rekening. In onderhavig geval is geen sprake van
een overboeking, maar een contante storting. De uitspraak is derhalve
niet richtinggevend.

__________

10,2,bWob

__________

10,2,dWob

Het antwoord op de vraag of de Belastingdienst
al dan niet over de verlengde navorderingstermijn beschikt is in
onderhavige situaties sterk athankelijk van de feiten en
omstandigheden, daarom dient in voorkomende gevallen altijd te
worden overlegd met de Klankbordgroep ViE.

10.2 Vet/enging termifn bij uitstelregeling

De navorderingstermijn wordt verlengd met de duur van het op grond
van art. 9, tweede lid, AWR verleende uitstel voor het doen van
aangifte.47 De bewijslast dat aan belastingplichtige (kenbaar) uitstel is
verleend ligt bij de Eelastingdienst.48

Op verzoek van de belastingplichtige of de adviseur kan de ViE
behandelaar achterhalen dat het verleende uitstel aan
belastingplichtige kenbaar was, door dit te informeren bij

46 Vergelijk: De anderstuidende uitspraak van Rechtbank Arnhem, 12 juli 2011, nrs. AWB
10/3839 tot en met 10/3848, UN BU4300, V-N 2011/66.27.28.
47 De termijn wordt oak verlengd ingeval de bepalingen van richtige heffing (art. 36 AWR)
en art. 2.17, vierde lid, lB 2001 (ondertinge verdeling tussen partners) van toepassing zijn.
48 0.a. HR 25 oktober 2013, nr. 12/00287, BNB 2013/252.
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Belastingdienst/kantoor Almelo — afdeling CVU. Collega
[__

(coordinator CVU) kan hieromtrent informatie verschaffen, zowel
telefonisch cJ_ als per e-mail
EL EL _@beIastingdienst ni) kan nazien of het verleende
uitstel via een Becon is gelopen en zo ja, tot wanneer dit uitstel liep
en welke intermediair hierbij was betrokken. De behandelaar ‘VIE’ kan
achterhalen dat het verleende uitstel aan belastingplichtige kenbaar
was. De informatie daartoe is centraal uitgevraagd en wordt via de
applicatie bekend bfj de inkeerder waar dit het geval is.

10.2.1 Biizonder en incidenteel uitstel

Na afloop van het reguliere Beconuitstel is bet voor
belastingconsulenten mogelijk geweest om een ‘Verzoek
Bijzonderflncidenteel uitstel aangiften belastingconsulenten’ in te
dienen waardoor de Beconregeling als het ware is verlengd.

Ter voorkoming van discussies met betrekking tot het verjaren van de
navorderingstermijn wordt geadviseerd om de betretfende
navorderingen tijdig op te leggen, zodat deze discussie kan worden
voorkomen.

10.3 Opschorting termijn bij informatiebeschikking

De navorderingstermijn wordt opgeschort met de duur van de in art.
52a, tweede lid, AWR bedoelde termijn voor het beantwoorden van
een informatiebeschikking. Ook de bezwaar- en beroepstase schort de
termijn op. N.E. een informatiebeschikking schort de termijn
weliswaar op, maar is slechts bedoeld om info te verzamelen en niet
om termijnen op te rekken.

10.4 Uitstel aanleveren gegevens en opschorting termijn

Ingeval een belastingplichtige c.q. zijn gemachtigde contact opneemt
met de inkeerbehandelaar en verzoekt om uitstel van het aanleveren
van de buitenlandse bankgegevens, wordt uitstel geaccepteerd ingeval
de belastingplichtige een verkiaring van de buitenlandse bank kan
overleggen waaruit blijkt op welke datum deze bank de betreffende
stukken kan leveren.

In voorkomende gevallen kan uitstel warden overeengekomen onder
de voorwaarde dat ingestemd wordt met verlenging van de termijn
voor bet opleggen van een (navorderings)aanslag. Hiervan zijn
briefsjablonen beschikbaar.

10.4.1 Wijziping Besluit Fiscaal Eestuursrecht

Met ingang van 1 januari 2014 is in onderdeel 18, twaalfde lid, Eesluit
Fiscaal Bestuursrecht (hierna: BEE) bepaald dat de Belastingdienst
geen afspraken mag maken over de verlenging van de termijn voor
het opleggen van belastingaanslagen. Met ingang van 16 januari 2015
is het BEE op dit onderdeel weer gewijzigd en is het op grand van
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onderdeel 22, twaatfde lid, BEE bepaald dat geen afspraken mogen
worden gemaakt over de verlenging van de termijn voor het opleggen
van (primitieve) aanslagen. Dit verbod geldt dus niet voor
navorderingsaanslagen.

Vooruitlopend op eerdergenoemde wijziging van het BEE zijn er in het
verleden - met goedkeuring van het ministerie van Financiën - door de
Belastingdienst met belastingplichtigen afspraken gemaakt over de
verlenging van de termijn voor het opleggen van
navorderingsaanslagen inkomstenbelasting 2001 en 2002. Deze
goedkeuring zag uitsluitend op inkeersituaties en niet op normale
aanslagtermijnen met betrekking tot overige deelprojecten ViB.

Naar aanleiding van een publicatie (htto://taxlive.nl/-/misleidinq-bEj
akkoordverklaring-verlenciinci-navorderingstermiin-) wordt door een
aantal adviseurs het standpunt ingenomen dat de aangekondigde
aanpassing van het BFB niet heeft plaatsgevonden. De toelichting bij
het BEB (versie 16 januari 2015) verdient qua toelichting naar onze
mening wellicht niet helemaal de schoonheidsprijs.

Met de gewijzigde formulering is de omissie in de vorige versie van
het BEE hersteld zodat alleen voor de primitieve aanslag geen
afspraken mogen worden gemaakt en voor andere aanslagen wel. Wij
hebben geen aanleiding om af te wijken van ons standpunt dat de
akkoordverklaring die is getekend, vooruitlopend op de wijziging van
het BEE, rechtsgeldig tot stand is gekomen.

10.4.2 Opschortincj termiin Qeldt niet voor boete

De instemming door de belastingplichtige met verlenging van de
termijn voor het opleggen van een (navorderings)aanslag (al dan niet
middels een akkoordverklaring overschrijding navorderingstermijn)
werkt niet door naar de boete. Een boetetermijn is van ‘openbare
orde’ en kan derhalve niet worden verlengd.

10.5 Aanslag terbehoud van rechten

Bij een dreigende overschrijding kan voor dat jaar een
navorderingsaanslag “ter behoud van rechten” (eventueel inclusief
aankondiging boete) worden opgelegd. Hierbij dient een redelijke
schatting te worden gemaakt. Indien de navorderingsaanslag na
15 december wordt opgemaakt, verdient het aanbeveling om deze
navorderingsaanslag via de deurwaarder ult te laten reiken of
aangetekend te verzenden.

10.6 Voortvarendheid bij verlengde navorderingstermijn

De Hoge Raad heeft, nadat vragen zijn gesteld aan het Hof van Justitie
EG, aan de termijn van twaalfjaren een beperking aangebracht.49 De
Belastingdienst mag navorderen ingeval het binnen de reguliere

49 hR 26 februari 2010, nr. 43 050, BNB 2010/19.
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navorderingstermijn ex art. 16, derde lid, AWR niet over aanwijzingen
beschikte van in het buitenland opgekomen inkomsten of vermogen.
De verlengde navorderingstermijn van twaalfjaar ex art. 16, vierde
lid, AWR is niet onevenredig, mits de aanslag met redelijke
voortvarendheid wordt vastgesteld en opgelegd.

Ingeval de Belastingdienst wél beschikt over aanwijzingen van in het
buitenland opgekomen inkomsten of vermogen, dan dient de
navorderingsaanslag eveneens binnen een redelijke termijn te worden
opgelegd. Deze termijn is afhankelijk van:

• de benodigde tijd voor het verkrijgen van de inlichtingen die nodig
zijn voor het bepalen van de verschuldigde belasting;

• de benodigde tijd om aan de hand van de beschikbare gegevens
een aanslag met redelijke voortvarendheid voor te bereiden en
vast te stellen.

Gezien het belang van het onderwerp, de omvangrijke jurisprudentie
en het belang voor andere projecten is de voortvarendheid uitgewerkt
in een apart memo (Voortvarendheid bi] projectmatige aanpak door de
Belastingdienst, 22 februari 2016, versie 4) dat in de diverse
applicaties is geplaatst

10 7 Aanvang termijn schenkbelasting

Een aandachtspunt is dat de aanslagtermijn voor de schenkbelasting,
ingeval er geen aangifte is gedaan, pas aanvangt nadat de schenker of
begiftigde is overleden en ingeval er niet tijdig aangifte is gedaan, de
dag volgend op de aangifte (art 66, eerste lid, ten tweede, Wet SW
1956). Een tweede aandachtspunt is dat een verjaring van een termijn
schenkbelasting (voor de andere helft van de schenking) - ingeval de
schenkers ten tijde van de schenking in algehele gemeenschap van
goederen gehuwd waren — pas begint wanneer de langst levende
schenker is komen te overlijden (indien beide echtgenoten partij
waren bij deze overeenkomst).

11 Boete en strafvervolging

In de verschillende Vis-projecten worden vergrijpboetes opgelegd.
Benadrukt dient te worden dat bij beboeting altijd sprake is van
individuele straftoemeting en maatwerk.

Desalniettemin is het mogelijk om als handrei king enkele algemene
uitgangspunten te formuleren om invulling te geven aan de eigen
discretionaire bevoegdheid om boetes op te leggen.

In de onderdelen 11.1 t/m 11.4 zijn een aantal algemene
aandachtspunten opgenomen. In de onderdelen 11.5 t/m 11.11 zijn
per Vi B-project specifieke aandachtspunten opgenomen.
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Dit hoofdstuk is (nagenoeg) uitsluitend gericht aan aanslagbelastingen
en in vee) mindere mate op aangiftebelastingen (o.a. OB en LB).

11.1 Algemeen

11.1.1 Boetetralect

Het boetetraject is schematisch als volgt weer te geven:

Motiveren verwijtbaarheid (voor
waardelijke) opzet of grove schuld

Hoogte boete

L (wettelijk maximum en BBBB)

Motiveren strafverzwarende- en
strafverlagende omstandigheden

Gebruik Boete AdviesApplicatie (BAA)

f Beoordelen: is
passend en geboden?

Kennisgeving boete, dossierinzage
hoorgesprek en heroverweging

Opleggen boete

11.1.2 BoeteAdviesApplicatie (BAA)

In bet boetetraject moet altijd de BoeteAdviesApplicatie (BAA) worden
gevuld en dient de boete altijd besproken te worden met de ViE
boetespecialist en/of Boete- en Fraudecoördinator (BFC’er).

Met het oog op coördinatie en eenheid van beleid en uitvoering
worden aRe adviesaanvragen op 1 plek in de BAA’s van GO, MKB en
PDB verzameld. Voor dat doel zijn bepaalde samenwerkingsgebieden
(fictieve kantoren) aangemaakt in de BAA’s van eerder genoemde
segmenten. Dit zijn:
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• Fictief kantoor PDB: PDB_Overkoepelende projecten
Projectteam: Projecten Vermogen in Buitenland

• Fictiet kantoot GO: GO_Overkoepelende projecten
Projectteam: Projecten Vermogen in Buitenland

• Fictief kantoot MKB: MKB_Overkoepelende projecten
Projectteam: Projecten Vermogen in Buitenland

Afhankelijk van het soort kiant (afkomstig uit het segment: MKB, PDB,
GO) wordt de post in de desbetreffende database van MKB, PDB of GO
opgenomen.

Er zijn een beperkt aantal boetespecialisten voor VIB-projecten. Licht
de desbetreffende boetespecialist even in zodat hij/zij weet dat er een
aanvraag in de BAA staat. Dit voorkomt onnodige vertraging.

Eenheid van beleid enuitvoering
Met het oog op coördinatie en eenheid van beleid en uitvoering
worden boete-adviesaanvragen aan een beperkte groep
boetespecialisten voorgelegd. Gevraagd wordt om niet alleen de naam
van de belastingplichtige in te vullen, maar ook het kantoor waar van
de ViB-behandelaar (bijvoorbeeld: Vof ]anssen_Breda).

Voor Debet- en creditcards wordt gevraagd om DCC toe te voegen
(bijvoorbeeld: Vof Janssen_DCC).

11.1.3 StelDlicht en bewiislast oozet en cirove schuld

De stelplicht en bewijslast dat sprake is van (voorwaardelijke) opzet of
sprake is van grove schuld aismede strafverzwatende omstandigheden
ligt bij de inspecteur. Er zal een schuldonderzoek plaats moeten
vinden voor de bepaling van de verwijtbaarheid en de hoogte van de
boete. In het BBBB waren tot 1 januari 2016 de definities gegeven van
(voorwaardelijke) opzet en grove schuld.5°

OQzet
Opzet is het willens en wetens handelen of nalaten, leidend tot het
niet of niet binnen de daarvoor gestelde termijn heffen of betalen van
belasting.

Voorwaardelilke orzet
Onder opzet wordt mede verstaan voorwaardelijk opzet. Onder
voorwaardelijk opzet wordt verstaan het willens en wetens aanvaarden
van de aanmerkelijke kans dat een handelen of nalaten tot gevolg
heeft dat te weinig belasting geheven is of kan worden dan wel niet of
niet binnen de termijn betaald is.

50 De invulling van deze begrippen is in principe aan de rechter overgelaten en niet aan de
beleidsmaker. Vandaar dat deze definitiebepalingen niet langer in het BBBB zullen
voorkomen.
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Grove schuld
Grove schuld is een in laakbaarheid aan opzet grenzende mate van
verwijtbaarheid en omvat mede grove onachtzaamheid. Daarbij kan
gedacht worden aan laakbare slordigheid of ernstige nalatigheid. Bij
grove schuld had belanghebbende redelijkerwijs moeten of kunnen
begrijpen dat zijn gedrag tot gevoig kon hebben dat te weinig
belasting zou worden geheven of betaald.

11.1.4 Innemen subsidiair standpunt grove schuld

Ingeval bij het opleggen van een vergrijpboete het (primaire)
standpunt (voorwaardelijke) opzet is ingenomen, moet in de bezwaar
en beroepstase tevens het subsidiaire standpunt worden ingenomen
dat sprake is van grove schuld op het moment dat hi] deze onjuiste
aangifte indiende.51

Voorwaarde hierbij is wel dat belanghebbende de gelegenheid moet
hebben gehad dit subsidiaire standpunt te bestrijden en dat hi] dus
niet in zijn verdediging is geschaad (recht op eerlijk proces). Dit blijkt
uit onder meer HR 22 september 1999, nr. 34 834, BNB 2000/ 122 en
HR 13 lull 2007, nr. 42 965, V-N 2007/41.7.

11.1.5 Sfeerovergang en cautie

Bij de fiscale beboeting wordt, evenals in het strafrecht, iemand voor
onschuldig gehouden totdat tegenover een onafhankelijke rechter
onherroepelijk is komen vast te staan dat de persoon schuldig is
(onschuldpresumptie). Een vermoedelijke dader heeft het recht om zo
snel mogelijk te horen waarvan hij wordt verdacht (kennisgeving van
voornemen tot opleggen boete), hi] heeft het recht op bijstand en het
recht om te worden gehoord (hoorgesprek n.a.v. kennisgeving). Bij
aanvang van het verhoor moet de verdachte nogmaals worden
meegedeeld waarvan hij wordt verdacht - en dat hi] niet behoeft mee
te werken aan zijn eigen veroordeling en dus zwijgrecht heeft ( “de
cautie geven”).

Op het moment dat de inspecteur tegenover de belastingplichtige
handelingen verricht dan wel uitlatingen doet waaruit
belastingplichtige de conclusie kan trekken dat hem (waarschijnhijk)
een fiscale boete zal worden opgelegd (of strafrechtelijk vervolgd zal
gaan worden), dan kan hij zich op zijn zwijgrecht beroepen. Er is dan
sprake van sfeerovergang (zie ook onderdeel 9.1.4 over het verbod
van zelfincrirninatie en
htt :1/i ntranet. belasti ngdienst. nI/controleset/i nhoudsopgave/evaluatie
/4-4-1-sfeerovergang/ ).

51 In dat kader is de uitspraak van Hof Den Haag relevant. Het hof oordeelde dat
belanghebbende weliswaar was ingekeerd maar dat dit onverlet let dat hij destijds een
onjuiste aangifte had gedaan (hot Den Haag, 25 tebruari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:389,
to. 7.5).
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11.1.6 Toerekening verwiitbaarheid bil verprijiboete

In de arresten HR 1 december 2006, nr. 40 369, ENE 2007/151 en HR
1 december 2006, nr. 40 518, V-N 2006/62.4 is geoordeeld dat het
voor het opleggen van een fiscale vergrijpboete niet mogelijk is om
(voorwaardelijke) opzet of grove schuld van een derde toe te rekenen
aan de belastingplichtige. De belastingplichtige dient een zelfstandig
verwijt te kunnen worden gemaakt.52

Toerekening Dartner
Ingeval het niet aangegeven vermogen op grond van art. 2.17 Wet 15
2001 wordt toegerekend aan een partner, niet zijnde de
rekeninghouder, dient oQk voor deze partner een zelfstandig verwijt te
kunnen worden gemaakt.

In uitzonderingsgevallen zal het voorkomen dat de partner van niets
wist en derhalve ook niet kan worden beboet. In dat geval kan worden
beoordeeld of de rekeninghouder dient te worden aangemerkt als
medepleger/doenpieger (art. 670 AWR) voor de onjuiste aangifte van
zijn/haar partner.

Toerekening adviseur
Heeft de belastingplichtige een adviseur ingeschakeld, dan dient,
ondanks het inschakelen van deze adviseur, de belastingplichtige een
zelfstandig verwijt te kunnen worden gemaakt (heeft belanghebbende
af mogen gaan op de adviezen van de adviseur of had hij beter
moeten weten).

11.1.7 Straftoemetinci

Omdat het opleggen van een boete een vorm van straftoemeting is
(zie par. 6 EBBS) moet de behandelaar/boete-inspecteur rekening
houden met omstandigheden die aanleiding geven tot een hogere of
een lagere boete (zie par. 6 en 8 8556). Volledigheidshalve wordt ook
hier nog eens benadrukt dat het opleggen van boete altijd maatwerk
is. Hoeveel boete er per geval opgelegd moet worden hangt dus af van
diverse individuele omstandigheden/situaties.

Bij strafverminderende omstandigheden valt te denken aan:

• een wanverhouding tussen de ernst van het feit en de grond van
het besluit am een boete op te leggen;

• formele gebreken zoals de belastingplichtige geen of onvoldoende
de reële mogelijkheid bieden om zijn zienswijze naar voren te
brengen (art. 5:53 Awb)53; en

52 Opgemerkt wordt dat onder omstandigheden toerekening van kwade trouw in het kader
van het opleggen van een navorderingsaanslag wel mogelijk is.
53 Hof Den Haag 23 december 2015, nr. BK-15_00238 en BK-15_0024, V-N Vandaag
2016/99 matigde de boete als gevolg van de schending van art. 5:53 Awb en de omkering
van de bewijslast met 4O%.
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• andere verzachtende omstandigheden die hebben geleid tot het
beboetbare felt, bijvoorbeeld: de financiële omstandigheden, Iaag
opgeleid, analfabeet etc. etc.

De stelplicht en bewijslast van strafverzwarende omstandigheden ligt
bij de inspecteur en van de strafverminderende omstandigheden bij de
belastingplichtige (par. 6, vijfde lid, EBBE).

Overlijden belastingplichtige
Art. 5:42 Awb bepaalt dat geen boetes worden opgelegd ingeval de
belastingplichtige is overleden. Nog niet onherroepelijk vaststaande
boeten en nog niet betaalde onherroepelijk vaststaande boeten komen
bij het overlijden van een belastingplichtige te vervallen.

11.1.8 Recidive (oLjvolcjende inkeer)

Ingeval een belastingplichtige inkeert terwijl uit een ViB-applicatie
blijkt dat hij in het verleden al heeft ingekeerd dan wordt hi] in
beginsel als normale inkeerder behandeld, tenzij het gaat om een
uitzonderlijk geval.L]-.

‘‘.

I ‘ 10, 2, b Wob
10,2,dWob

•z*z *j —

10, 2, b Wob
10, 2, d Wob

10, 2,bWob
10, 2,dWob

10,2, b Wob
10, 2, d Wob

10, 2, b Wob
10, 2, ci Wob

10, 2, b Wob
10, 2, d Wob
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_.4 ..

10,2, b Wob
10,2,dWob

L___________

Indien zich een uitzonderlijk geval voordoet, moet deze inkeerder voor
préadvies voorgelegd worden aan de contactambtenaar voor ViE
projecten — —. Het ptéadvies van de contactambtenaar zal
door de projectleiding warden voorgelegd aan de lavaco FR ter
afstemming met DG-Bel.

11.1.9 Termiinverlenciincj

Uit HR 29 april 2011, nr. 09/05158, BNB 2011/249 blijkt dat een
boete niet meer mag warden opgelegd als de termijn daarvoor is
verstreken (oak niet als er afspraken zijn gemaakt over de verlenging
van de term jn voor het opleggen van een aanslag). Deze termijn is
van openbare otde en de belastingrechter dient deze termijn zo nodig
ambtshalve te toetsen. Dit is anders dan de termijn voor het opleggen
van de aanslag (zie onderdeel 10.4.1).

11.1.10 EoeteQrondslap bil primitieve aanslaa of navorderinQsaanslaq

Art. 67d AWR regelt de vergrijpboete die gelijktijdig met de primitieve
aanslag wordt opgelegd, indien een aangifte voor een belasting die bij
wege van aanslag wordt geheven, met opzet niet, dan weT onjuist of
onvolledig is gedaan. Bij grove schuld kan géén boete warden
opgelegd.

Art. 67e AWR regelt de vergrijpboete die gelijktijdig met het
vaststellen van de navorderinQsaanslag wordt opgelegd, indien het
aan opzet of grove schuld van de belanghebbende is te wijten dat de
aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig
belasting is geheven.

11.1.11 Boete bil schenk- en erfbelasting

In voorkomende gevallen dient oak voor de schenk- en erfbelasting te
warden beoordeeld of boetes moeten warden opgelegd. Dit dient te
worden afgestemd met de S&E-inspecteur. De contactpersoon voar
boetes bij S&E Sr

Naast een eventuele vergrijpboete bij het opleggen van
(navorderings)aanslagen is er sinds 1 januari 2012 de vergrijpboete
op grand van het niet naleven van de infarmatieverplichting van art.
lOa AWRj0. art. lOc Uitv. besi. SW 1956.

11.1.12 Boetegrondslag bii aanpiftebelastincien (05 en LB

De (verruimde) inkeerregeling ziet op aanslagbelastingen en niet op
aangiftebelastingen. Op grand van par. 25, achtste lid, BBBB wordt
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géén vergtijpboete opgelegd op grond van art. 671 AWR. Is sprake van
een vrijwillige verbetering in de zin van par. 5 BBBB dan geldt het
gematigde regime voor verzuimboetes zoals weergegeven in par. 24a
EBB B.

Indien sprake is van een suppletie legt de inspecteur,
a. geen vergrijpboete op grond van art. 671 AWR op (zie par. 25,

achtste lid, BBBB), en
b. geen verzuimboete op indien het belastingbedrag dat ingevolge de

suppletie alsnog wordt betaald € 20.000 of minder bedraagt, of
c. geen verzuimboete op indien het belastingbedrag dat ingevolge de

suppletie wordt betaald minder bedraagt dan 10 procent van het
bedrag van de belasting die over het tijdvak/de tijdvakken waarop
de suppletie(s) betrekking heeft/hebben, eerder per saldo is
betaald dan wel terugontvangen;

d. in overige gevallen een verzuimboete op van 5 procent tot het
wettelijk maximum van art. 67c, eerste lid, AWR.

11.1. 13 Velichte werkwijze aankondiQinQ boete

Cok in de gevallen dat een vergrijpboete wordt opgenomen in een
v.s.o. dient de boete te worden aangekondigd (par. 12 BBBB). Deze
aankondiging moet (voor zover aanwezig) aan beide partners worden
gestuurd.

In de verschillende V1B-applicaties zijn briefsjablonen beschikbaar voor
het aankondigen van de vergrijpboete (par. 12 BBBB). Daarbij wordt
verwezen naar de mogelijkheid voor de belastingplichtige om zijn
zienswijze naar voren te brengen (art. 5:50 Awb Jo. art. 5:53 Awb) en
desgevraagd inzage te krijgen in het boetedossier (art. 5:49 Awb Jo.
par. 13 BBBB). Een concept v.s.o. (inclusief Excel-berekening) dient te
worden meegezonden. Cm misverstanden te voorkomen dient expliciet
op de v.s.o. te worden aangetekend dat het gaat om een
conceptversie (door middel van stempel “CONCEPT” of het gebruik van
een zogeheten ‘watermerk’ in MS-Word.

Maakt belastingplichtige hiervan binnen de gestelde termiJn géén
gebruik, dan kan in principe de definitieve v.s.o. verzonden warden.

11.1.14

__________

10, 2, b Wob
!

________

I 10, 2, d Wob

__________________

_II_JI
I

I III• I
I II I I 10,2,bWob
I II I I 10,2,dWob
I II I
I •I.
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Voor het opleggen van een vergrijpboete is van belang de datum
waarop de onjuiste aangifte (IB/schenking/successie c.q. erfbelasting)
is ingediend. Hiermee wordt voorkomen dat het onjuiste boete-art.
wordt gebruikt (art. 67d, eerste of vijfde lid AWR of art. 67e, eerste of
zesde lid AWR).

11.2.1 Aangiften lB (Box I. II en III) onjuist inciediend váór 2 luli 2009

Voor de aangiften inkomstenbelasting ingediend vóór 2 juli 2009 geldt
het oude boeteregime van maximaal 100°h (art. 67e, eerste lid, AWR
ingeval van navorderingen). Er moet dan sprake zijn van
(voorwaardelijk) opzet of grove schuld.

11.2.2 Aanciiften lB (Box III) onjuist ingediend ná 1 juli 2009

Voor aangiften inkomstenbelasting ingediend ná 1 juli 2009 geldt —

alleen voor correcties box 3 bestanddelen — het nieuwe boeteregime
van maximaal 300% (art. 67e, zesde lid, AWR ingeval van
navorderingen). Er moet dan sprake zijn van (voorwaardelijk) opzet of
grove schuld.

11.2.3 Aanciiften onluist inpediend ná 1 lull 2009 (m.u.v. box III)

Indien met betrekking tot een belasting welke bij wege van aanslag
wordt geheven (anders dan de inkomstenbelasting box III) de aangifte
is ná 1 juli 2009 geldt het boeteregime van maximaal 100% zoals
bedoeld in art. 67d, eerste, AWR (primitieve aanslagen) of art. 67e,
eerste lid, AWR (navorderingsaanslagen). In beide situaties moet dan
sprake zijn van (voorwaardelijk) opzet of grove schuld (alleen bij
navordering). Zie in dit verband ook het BBBB.

11.3 Bewijsvermoedens

Ten behoeve van de KB-Luxzaken heeft de Hoge Raad56 bevestigd dat
wat de boete betreft de omkering en verzwaring van de bewijslast
wegens het verzaken van de inzageplicht niet inhoudt, dat een
belastingplichtige moet bewijzen dat hij geen beboetbaar felt heeft
begaan (art. 25, derde lid, AWR)_. Op de inspecteur blijft de
bewijslast rusten. Ten behoeve van de KB-Luxzaken heeft de Hoge
Raad57 een aantal richtsnoeren gegeven voor het gebruik van

56 15 april 2011, nr. 09/03075, BNB 2011/206.
57 HR 28 juni 2013, nr. 11/045152, BNB 2013/207.

10, 2, b Wob
10,2, d Wob

11.2 Wijziging boetemaximum box 3
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bewijsvermoedens bij beboeting over verschillende jaren. Het is
volgens de Hoge Raad van algemene bekendheid dat
banktegoeden/ontvangen rente als inkomsten/vermogen in de aangifte
dient te worden verantwoord. Deze uitgangspunten kunnen in
onderhavige gevallen worden gebruikt.

11.3.1 Bankgeheim

Indien een belastingplichtige een rekening aanhoudt in een land met
een bankgeheim en aanzienlijke tegoeden daarop en rente-inkomsten
daaruit ten onrechte niet in zijn aangifte heeft vermeld, kan in het
algemeen reeds op grond daarvan worden aangenomen dat hij die
aangifte opzettelijk onjuist heeft gedaan.58

In andere gevallen, bijvoorbeeld als er geen sprake is van een land met
een bankgeheim dient de inspecteur met ander(e) bewijs(vermoedens)/
middelen het bewijs ‘te kwader trouw’ te leveren.

11.3.2 Het laar waarvan gegevens bekend zijn

Een bewijsvermoeden kan worden aangenomen ter zake van
inkomsten uit tegoeden op KB-Luxrekening(en).59 Het moet dan gaan
om:

• één of meerdere bankrekeningen met een aanzienlijk positief saldo
(€ 45. 379) 60

• het saldo van die rekening(en) niet in de aangifte over het
desbetreffende jaar heeft betrokken.

Een dergelijk vermoeden is gerechtvaardigd, in aanmerking genomen
aangezien een aanzienlijk tegoed op een bankrekening niet uit het
vermogen van een belastingplichtige pleegt te verdwijnen.

Dit is niet in strijd met de regel dat ter zake van een boete aan het
zwijgen van de belastingplichtige geen bewijsrechtelijk oordeel in zijn
nadeel mag worden ontleend. Die regel sluit niet uit dat de
vaststaande feiten en omstandigheden het zo waarschijnlijk maken dat
een beboetbaar feit is begaan, dat redelijkerwijs een verklaring van de
belastingplichtige mag worden verlangd.6’

11.3.3 Extrapolatie latere jaren

Het bewijs dat van de belastingplichtige over een enig ander jaar te
weinig inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen is geheven ter

58 HR 28 juni 2013, nr. 11/04152, BNB 2013/207, r.o. 3.11.3 e.v.
59 In de KB-Iuxzaken ging het am een saldo op 31 januari 1994. Hierbij werd oak
aangegeven dat de rente-inkomsten moesten zijn verantwoord en de rentevrijstelling
volledig zijn benut(IB 1964).
60 HFL 100.000. HR 27 september 2013, nr. 12/00721, BNB 2013/260 en HR 24 januari
2014, nr. 13/02870, BNB 2014/47.
61 HR 28 juni 2013, nr. 11/045152, BNB 2013/207, r.o. 3.5.4.
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zake van niet aangegeven banktegoeden, kan worden ontleend aan
een niet-ontzenuwd bewijsvermoeden van het bestaan van een
aanzienlijk banksaldo in het voorafgaande jaar.62

Hoe lang een dergelijk vermoeden nog kan doorwerken, is door de
Hoge Raad niet gegeven. Er lijkt geen beperking in de overweging te
zijn gelegen.

11.3.4 ExtraoIatie eerdere jaren

Met betrekking tot de microfiches van de KB Lux met saldi per 31
januari 1994 oordeelde de Hoge Raad63 dat, uitgaande van een niet
ontzenuwd vermoeden dat de belastingplichtige op 1 januari 1994 een
aanzienlijk saldo aanhield op een of meer bankrekeningen bij KB Lux,
het onwaarschfjnlijk is dat hij in de loop van hetjaar 1993 in het
geheel geen inkomsten uit tegoeden op die rekening(en) heeft
genoten. Daar legt de Hoge Raad ook de grens. Om die reden gaat de
Hoge Raad met het oog op beboeting ter zake van de heffing van
inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over jaren vóór 1993
en de heffing van vermogensbelasting over het jaar 1993 en eerdere
jaren ervan uit dat een vermoeden te zeer op veronderstellingen zou
zijn gebaseerd.

Samengevat betekent dit dat, voor de gevallen waarin door middel
van extrapolatie naar het verleden navorderingsaanslagen worden
opgelegd, bij het opleggen van een vergrijpboete rekening moet
worden gehouden met de wijze waarop de grondslag tot stand is
gekomen.64

11.4 Gevolgen omkering en verzwaring bewijslast?

Art. 25, derde lid, AWR en art. 27e AWR bepalen dat de omkering en
verzwaring van de bewijslast niet van toepassing is op voor zover een
bezwaar gericht is tegen een opgelegde vergrijpboete. De bewijslast
dat sprake is van een vergrijp rust derhalve op de inspecteur (par. 25,
vijfde lid, BBBB). De Hoge Raad oordeelt65 dat de rechter dient te
beoordelen of de opgelegde boete, gelet op de omstandigheden van
het geval, een sanctie is die passend en geboden is voor het vergrijp
dat is begaan. Tot de hierbij in aanmerking te nemen omstandigheden
behoort de wijze waarop de hoogte van de verschuldigde belasting is
komen vast te staan, waaronder ook valt de omstandigheid dat hiertoe
de omkering van de bewijslast is toegepast.66 Omkering van de
bewijslast verplicht niet in alle gevallen tot vermindering van een
vergrijpboete.67

62 HR 28 juni 2013, nr. 11/045152, BNB 2013/207, to. 3.6.
63 HR 28 juni 2013, nr. 11/045152, BNB 2013/207, r.o. 3.8.1 e.v.
64 Instemming door de belastingplichtige met verlenging van de termijn voor het opleggen
van een (navorderings)aanslag werkt niet door naar de boete.
65 HR 4 juni 2010, nr. 07/10340, BNB 2010/271.
66 vgl. HR 7 mel 2010, nr. 43 839, BNB 2010/229 en HR 18 januari 2008, nr. 41 832, BNB
2008/165.
67 HR 17 februari 2012, nrs. 11/02251 en 11/02252, BNB 2012/119
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In BNB 2001/207 en BNB 2011/20868 heeft de Hoge Raad geoordeeld
dat het niet voldoen aan de inzage- en informatieplicht kan leiden tot
omkering van de bewijslast, maar dat de bewijslast voor het
beboetbare felt bij de inspecteur blijft liggen. De inspecteur kan
volstaan met de constatering dat de belastingplichtige de gevraagde
informatie niet heeft verstrekt. Het niet verstrekken van de gevraagde
informatie mag niet leiden tot een verschuiving van de bewijslast,
maar kan volgens de Hoge Raad slechts meewegen bij de waardering
van de bewijsmiddelen. De inspecteur mag hierbij gebruik maken van
een bewijsvermoeden en ervaringsregels cm te voldoen aan de op
hem rustende last om te bewijzen dat het beboetbaar felt is gepleegd,
mits de belastingplichtige ook de gelegenheid krijgt am dit vermoeden
te ontzenuwen.69

11.4.1 Richtinggevende lurisprudentie

Hoqe Raad7° heeft het cassatieberoep onder verwijzing naar art. 81 RO
ongegrond verklaard. Het Hot had een vergrijpboete van 100% (ivm
istigheid) gematigd met 10% tot 90°k.

Hot Den Haag71 bevestigde in een KB Lux-zaak de rechtbankuitspraak
waarin werd geoordeeld dat het schatten van de saldi en inkomsten
naar zijn aard de mogelijkheid meebrengt dat de in werkelijkheid
aanwezige tegoeden en daaruit genoten inkomsten lager zijn. De
belastingplichtige is als rekeninghouder en gerechtigde echter in de
positie om duidelijkheid te verschaffen omtrent de daadwerkelijk
aanwezige saldi. Als gevoig van elsers keuze om die gegevens niet te
verstrekken, was verweerder genoodzaakt om schattingen van de saldi
te maken. Zowel rechtbank as hot achten de opgelegde vergrijpboetes
onder die omstandigheden, oak rekening houdend met de
omstandigheid dat de verschuldigde belastingbedragen zijn komen
vast te staan met omkering van de bewijslast, passend en vanuit een
oogpunt van normhandhaving geboden.

De omstandigheid dat de KB Lux geen informatie over eisers KB Lux
rekening meet kan vetstrekken, kan aan voormeld oordeel niet
afdoen. Dit komt voor de rekening en risico van belanghebbende. In
een andere zaak volgt Hot Den Haag juist de rechtbank die de boete
voor een aantal jaren met 20% matigde.72

Hot Amsterdam73 oordeelde in vergelijkbare zin. De schatting van de
aanslag leidde niet tot een matiging van de boete. Het hof
oordeelde dat de kans dat de daadwerkelijke inkomsten en vermogens

68 HR 15 april 2011, nr. 09/05192, BNB 2001/207 en HR 13 mel 2011, nr. 09/05143, BNB
2011/208
69 HR 28 juni 2013, nr. 11/04152, BNB 2013/207
70 Hoge Raad 16 september 2016, 15/04908, ECU:NL:HR:2016:2096, V-N Vandaag
2016/2090.
71 Hol Den Haag, 8 april 2015, nr. BK-14_193 t/m BK-14_207, ECU:NL:GHDHA:2015:973.
72 Hot’ Den Haag, 28 januari 2015, nrs. BK-14, 00149 t/m BK-14, 00169, V-N 2015/25.1.2.
Tegen deze uitspraak is beroep in cassatie ingesteld met nr. 15/01129.
73 Hot’ Amsterdam 17 januari 2013, nr. 12/00530 en 12/00531, NTFR 2013/516.
3 maart 2011, nr. 04/2847, NTFR 2011/1020.
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lager zouden zijn geweest te gering.74 Dok Hot Arnhem-Leeuwarden75
heeft in vergelijkbare zin geoordeeld.

Rechtbank Noord-HolIand76 matigde in een KBL-zaak de boete met 5%
als gevoig van de omkering en verzwaring van de bewijslast.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant77 matigt de boete met 5% als
gevoig van de omkering en verzwaring van de bewijslast.

Hot ‘s-Hertogenbosch78 vermindert de boete met 20% tet
compensatie van de omstandigheid dat de aanslagen met omkering
van de bewijslast tot stand zijn gekomen.

Rechtbank Gelderland84 oordeelde dat niet kon worden uitgesloten dat
de aangehouden tegoeden lager zijn geweest en matigde de opgelegde
100% vergrijpboete met 5O%.

11.5 Verruimde inkeerregeling (0%)

De posten die vallen onder de tijdelijk verruimde inkeerregeling (van
2 september 2013 tot 1 juli 2014) kunnen boetevrij worden afgedaan
voor de aanslagbelastingen.

11.6 Inkeer van 1 full 2014 tot 1 full 2015 (30%-inkeer)

Voor de inkeer vanaf 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 gelden de bepalingen
van de (destijds) bestaande inkeerregeling weer onverkort. Dat wil
zeggen dat een belastingplichtige - die na het verstrijken van de
termijn van twee jaar als bedoeld in art. 67n, eerste lid, AWR alsnog
een juiste en volledige aangifte doet, dan wel de juiste en volledige
inlichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekt váördat hij weet of
redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid of
onvolledigheid bekend is of bekend zal worden — zal worden beboet,
waarbij inkeer als strafverminderende omstandigheid in aanmerking
wordt genomen.

11.6.1 Mate van verwijtbaarheid

In het algemeen zal sprake zijn van (voorwaardelijke) opzet. In
voorkomende gevallen dient (in de bezwaar- en beroepsfase) als
subsidiair standpunt worden ingenomen dat sprake is van grove schuld
(zie onderdeel 11.1.4).

74 Vergelijk; Hof Amsterdam 3 maart 2011, nr.04/02847, NTFR 2011/1020.
75 HofArnhem-Leeuwarden, nrs. 12/00530 t/m 00533, V-N 2013/28.1.1. Het
cassatieberoep tegen deze uitspraak is door de Hoge Raad met toepassing van aft. 81 Ro
(Hoge Raad 13 februari 2015, nr. 13/02240, V-N 2015/16.1.1.
76 Rechtbank Noord-Holland, 22 april 2015, nr. AWS - 13 — 2658, V-N Vandaag 2015/1083.
77 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 april 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:2446.
78 Hof s-Heftogenbosch, 12 december 2014, nr. 14-00237, V-N Vandaag 2015/116.
84 Rechtbank Gelderland, 30 juni 2015, nrs. AWB 13/7151, 13/7152, 14/1885, 14/1886,
14/1888, 14/1890, 14/1893, 14/1895, 14/1896, 14/1898, 14/1900, 14/1903 en 14/1907,
ECLI:NL:RBGEL:2015:4265, to. 33.

VERTROUWELIJK Pagina 67 van 91



Teruc naar inhoudsongave

In veel gevallen zal als uitgangspunt kunnen worden genomen dat
sprake is van een onjuiste aangifte. In dat kader is de uitspraak van
Hof Den Haag relevant. Het hof oordeelde dat belanghebbende
weliswaar was ingekeerd maar dat dit onverlet liet dat hij destijds een
onjuiste aangifte had gedaan.85

11.6.2 Hoogte van de boete

Zoals aangekondigd in het besluit van de staatsecretaris86 geldt vanat
1 juli 2014 dat sprake is van een strafverminderende omstandigheid
wanneer een belastingplichtige tot inkeer komt en er twee jaren of
meer zijn verstreken na het beboetbare feit (art. 67n, tweede lid,
AWR).

-

Indien een vergrijpboete wordt opgelegd voor een ná 1 juli 2009
onjuist ingediende aangifte inkomstenbelasting kan op grond van art.
67d, vijfde lid, of art. 67e, zesde lid, AWR worden gematigd tot 30%
(10°h van 300°h).

In overige gevallen kan de vergrijpboete worden gematigd tot 30%
van het wettelijk maximum.

11.6.3 Legaliteitsbeginsel

Rechtbank Noord-Holland87 heeft in 2013 geootdeeld dat de wijziging
van art. 67n AWR in strijd is met art. 7, eerste lid, EVRM (geen
zwaardere strat dan de strat zoals die gold op het moment van begaan
van overtreding). Dit zou betekenen dat inkeerders een beroep
kunnen doen op de oude inkeerregeling en dat de boete alsdan komt
te vervallen.88

Deze uitspraak is niet richtinggevend. De kennisgroep formeel techt
heeft in samenspraak met DG-Bel zich op het standpunt gesteld dat
ook vergrijpboetes worden opgelegd voor aangiften die zijn ingediend
voor 2 juli 2009. In voorkomende gevallen kan in de v.s.o. een
voorbehoud worden gemaakt om hiertegen bezwaar en beroep in te
stel len.

Sommige belastingplichtigen beroepen zich op het feit dat par. 1,
vierde lid, BBBB pas op 1 januari 2014 is aangepast waarin is bepaald
dat de gunstige bepalingen uit het verleden niet gelden voor de
inkeer. Dit zou inhouden dat tot en met het belastingjaar 2013 geen
boete zou mogen worden opgelegd. De Belastfngdienst besttijdt dit
stand punt.

85 Hof Den Haag, 25 februari 2015, ECU:NL:GHDHA:2015:389, to. 7.5).
86 Besluit van 2 september 2013, nr. BLKB2O13/509M, Stcrt. 2013, 25169, onderdeel 5.
87 Rechtbank Noord-Holland, 19 februari 2013, 12/2511, V-N 2013/24.3.1.
88 Zie uitgebreider: P.G.M. Jansen, Hoe verder met de ‘verruimde’ inkeerregeling, WFR
2014/954.
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11.7 Inkeer van 1 full 2015 tot 1 full 2016 (60%)

11.7.1 Mate van verwiltbaarheid

In het algemeen zal sprake zijn van (voorwaardelijke) opzet. In
voorkomende gevallen dient (in de bezwaar- en beroepsfase) als
subsidlair standpunt worden ingenomen dat sprake is van grove schuld
(zie onderdeel 11.1.4).

11.7.2 Hoocjte van de boete

Zoals aangekondigd in het besluit van de staatsecretaris89 en
inmiddels verwerkt in par. 7, tweede lid, BBBB90, geldt vanaf 1 juli
2015 dat sprake is van een strafverminderende omstandigheid
wanneer een belastingplichtige tot inkeer komt en er twee jaren of
meer zijn verstreken na het beboetbare felt (art. 67n, tweede lid,
AWR).

De vergrijpboete kan in zo’n geval indien een vergrijpboete wordt
opgelegd voor een onjuiste aangifte inkomstenbelasting ingediend ná
1 juli 2009, op grond van art. 67d, vijfde lid, of art. 67e, zesde lid,
AWR worden gematigd tot 60% (20% van 300°h).

In overige gevallen kan de vergrijpboete worden gematigd tot 60%
van het wettelijk maximum.

11.7.3 Strafverminderende omstandipheden (wanverhoudinci)

Naast de overige, individueel te bepalen matigingsgronden (par. 7
BBBB) kan in voorkomende gevallen de boete van 60°h (bij inkeer na
1 juli 2015) niet in verhouding staan tot de ernst van de feiten en
omstandigheden. Dit zal zich in leder geval voordoen ingeval zonder
toepassing van de inkeerregeling een lagere vergrijpboete zou zijn
opgelegd.

Box 3 (aanaiften inciediend váár 2 lull 2009)
Vergrijpboeten voor correcties van box 3 vermogen van aangiften die
zijn ingediend vOôr 2 juli 2009 worden bij (voorwaardelijke) opzet
zonder strafverzwarende en strafverlagende omstandigheden in
beginsel beboet met 50°h. Bij het beboeten ingeval sprake is van
inkeer met 60% is sprake van een wanverhouding. In die gevallen zou
het passend kunnen zijn de boete te verlagen tot bijvoorbeeld 30%.91

Let op: Mocht in voorkomende gevallen ook sprake zijn van
strafverzwarende omstandigheden (bijvoorbeeld het vermogen
gehouden in een land met een bankgeheim) dan kan, afhankelijk van

89 Besluit van 2 september 2013, nr. BLKB2O13/509M, Stcrt. 2013, 25169, onderdeel 5.
90 Besluit Staatssecretaris van Financiën, 19 juni 2015, nr. BLKB205/571M, Stcrt. 2015,
17778.
91 Voor de beboeting bij grove schuld zou 15% in voorkomende geva lien passend kunnen
zijn.
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de feiten en omstandigheden, de boete wel tot maximaal 60% worden
opgelegd.

OveriQe cievallen
Vergrijpboeten voor overige correcties van aanslagbelastingen
(bijvoorbeeld correcties box 1, box 2, erfbelasting, schenkbelasting)
worden bij (voorwaardelijke) opzet zonder strafverzwarende en
strafverlagende omstandigheden in beginsel beboet met 50°h. Bij het
beboeten ingeval sprake is van inkeer met 60°h is sprake van een
wanverhouding. In die gevallen zou het passend kunnen zijn de boete
te verlagen tot bijvoorbeeld 30%.92

Let op: Mocht in voorkomende gevallen ook sprake zijn van
strafverzwarende omstandigheden bijvoorbeeld het vermogen
gehouden in een land met een bankgeheim), dan kan, afhankelijk van
de feiten en omstandigheden, de boete wel tot maximaal 60°k worden
opgelegd.

11.7.4 Lecialiteitsbeciinsel

Met betrekking tot het legaliteitsbeginsel wordt verwezen naar
onderdeel 11.63.

11.8 Inkeer vanaf 1 full 2016 (120%)

11.8.1 Mate van verwijtbaarheid

In het algemeen zal sprake zijn van (voorwaardelijke) opzet. In
voorkomende gevallen dient (in de bezwaar- en beroepsfase) als
subsidiair standpunt warden ingenomen dat sprake is van grove schuld
(zie onderdeel 11.1.4).

11.8.2 Hoocite van de boete

Vanaf 1 juli 2016 geldt dat sprake is van een strafverminderende
omstandigheid wanneer een belastingplichtige tot inkeer komt en er
twee jaren of meer zijn verstreken na het beboetbare felt (art. 67n,
tweede lid, AWR).93

De vergrijpboete kan in zo’n geval indien een vergrijpboete wordt
opgelegd voor een onjuiste aangifte inkomstenbelasting ingediend ná
1 juli 2009, op grand van art. 67d, vijfde lid, of art. 67e, zesde lid,
AWR warden gernatigd tot l20% (40% van 300%).

In avenge gevallen kan de vergrijpboete warden gematigd tot 60%
van het wettelijk maximum.

92 Voor de beboeting bij grove schuld zou 15% in voorkomende gevallen passend kunnen
zijn.
93 Besluit Staatssecretaris van Financiën 28 juni 2016, 2016nr. BLKB2O16/695M, Stcrt.
2016/34921.
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11.8.3 Strafverminderende omstandigheden (wanverhouding)

Naast de overige, individueel te bepalen matigingsgronden (par. 7
BBBB) kan in voorkomende gevallen de boete van 120°h (bij inkeer na
1 juli 2016) niet in verhouding staan tot de ernst van de feiten en
omstandigheden. Dit zal zich in ieder geval voordoen ingeval zonder
toepassing van de inkeerregeling een lagere vergrijpboete zou zijn
opgelegd.

Box 3 (aangiften inciediend vââr 2 juli 2009)
Vergrijpboeten voor correcties van box 3 vermogen van aangiften die
zijn ingediend vóór 2 juli 2009 worden bij (voorwaardelijke) opzet
zonder strafverzwarende en strafverlagende omstandigheden in
beginsel beboet met 50%. Bij het beboeten ingeval sprake is van
inkeer met l20% is sprake van een wanverhouding. In die gevallen
zou het passend kunnen zijn de boete te verlagen tot bijvoorbeeld
4O%.94

Let op: Mocht in voorkomende gevallen ook sprake zijn van
strafverzwarende omstandigheden (bijvoorbeeld het vermogen
gehouden in een land met een bankgeheim) dan kan, afhankelijk van
de feiten en omstandigheden, de boete wel tot maximaal 120°h
worden opgelegd.

Overicie cievallen
Vergrijpboeten voor overige correcties van aanslagbelastingen
(bijvoorbeeld correcties box 1, box 2, erfbelasting, schenkbelasting)
worden bij (voorwaardelijke) opzet zonder strafverzwarende en
strafverlagende omstandigheden in beginsel beboet met 50%. Bij het
beboeten ingeval sprake is van inkeer met 60°h is sptake van een
wanverhouding. In die gevallen zou het passend kunnen zijn de boete
te verlagen tot bijvoorbeeld 3O%.95

Let op: Mocht in voorkomende gevallen ook sprake zijn van
strafverzwarende omstandigheden bijvoorbeeld het vermogen
gehouden in een land met een bankgeheim), dan kan, afhankelijk van
de feiten en omstandigheden, de boete wel tot maximaal 120°h
worden opgelegd.

11.8.4 Legaliteitsbeciinsel

Met betrekking tot het legaliteitsbeginsel wordt verwezen naar
onderdeel 11.6.3.

94 Voor de beboeting bij grove schuld zou 20% in voorkomende gevallen passend kunnen
zijn.
95 Voot de beboeting bij grove schuld zou 20% in voorkomende gevallen passend kunnen
zijn.
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11.9 Groepsverzoeken Zwitserland

11.9.1 Mate van verwijtbaarheid

In het algemeen zal sprake zijn van (voorwaardelijke) opzet. In
voorkomende gevallen dient (in de bezwaar- en beroepsfase) als
subsidlair standpunt worden ingenomen dat sprake is van grove schuld
(zie onderdeel 11.1.4).

11.9.2 Hoote van de boete

Bij opzet zal in beginsel sprake zijn van een boete van respectievelijk
150% (box 3 vanaf 2 juli 2009) en 50% (overig).

11.9.3 Strafverzwarende omstandigheden

Ingeval sprake is van:

• het feit dat over meerdere jaren, elk jaar opnieuw een bewuste
keuze is gemaakt cm een onjuiste aangifte te doen (stelselmatig
gedrag). Ter onderbouwing hiervan kan worden gewezen op:

o het felt dat er bewust voor is gekozen om géén gebruik te
maken van de diverse inkeerregelingen;

o het felt dat belanghebbende van de Zwitserse bank een brief
heeft ontvangen waarin wordt verzocht cm aan te tonen dat
hij (in Nederland) fiscaal compliant is en daarop niet heeft
gereageerd;96

• het feit dat gebruik wordt gemaakt van een buitenlandse
bankrekening in een land dat een bankgeheim kent, ten einde de
fiscus het zicht op de tegoeden en inkomsten te ontnemen,

zal over het algemeen sprake zijn van strafverzwarende
omstandigheden die een hogere boete van (bijvoorbeeld)
respectievelijk 225% (box 3 vanaf 2 juli 2009) en 75% (overig)
kunnen rechtvaardigen.

Ingeval hierbij ook nog sprake is van:

• recidive (wanneer b.v. aan belanghebbende voor hetzelfde
belastingmiddel al eerder een vergrijpboete of straf is opgelegd -

zie voor nadere details par. 8, zesde lid, BBBB);

• listigheid (gebruik van bijvoorbeeld APV, Stiftung of Trust);

• valsheid in geschrifte;

96 De ontvangst van deze brief kan, afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het
geval, ook worden opgevat als nadere onderbouwing van de opzet.
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• samenspanning (betrokkenheid van adviseur, advocaat, notaris
etc.);

zal over het algemeen sprake zijn van verdere strafverzwarende
omstandigheden die een hogere boete tot maximaal respectievelijk
300% (box 3 vanaf 2 juli 2009) en 100% (overig) kunnen
rechtvaardigen.

11.9.4 Strafverminderende omstandigheden (algemeen)

Ingeval de belastingplichtige vervolgens volledig meewerkt (par. 6,
zesde lid, BBBB) zal over het algemeen sprake zijn van een
strafverminderende omstandigheid die een lagere boete kan
rechtvaardigen.97

Rekening houdend met de hiervoor genoemde strafverzwarende
omstandigheden en het volledig meewerken van de belastingplichtige
kan per saldo (bijvoorbeeld) een boete van respectievelijk 150% (box
3 vanaf 2 juli 2009) en 50% (overig) worden opgelegd.

Daarnaast zijn er vanzelfsprekend de overige, individueel te bepalen
matigingsgronden (par. 7 BBBB).

11.9.5 Strafverminderende omstandigheden (melding vrijwillige
verbetering)

De meldingen vrijwillige verbeteringen UBS tot en met 27 september
2015 (tenzij eerdere brief 16 september 2015) en Credit Suisse tot en
met 4 maart 2016 worden worden in beginsel als inkeerpost
behandeld (zie onderdeel 11.7).

Ingeval een belastingplichtige nã respectievelijk 27 september 2015
(dan wel de eerdere datum waarop een brief is ontvangen (zie
onderdeel 5.5.1)) een melding vrijwillige verbetering voor een UBS
rekening heeft gedaan of nã 4 maart 2016 (Credit Suisse) en
vervolgens volledig meewerkt (par. 6, zesde lid, BBBB) is weliswaar
géén sprake meer van inkeer (bewijslast ligt op grond van par. 5,
derde lid, EBEB bij de Belastingdienst), maar zal over het algemeen
sprake zijn van een strafverminderende omstandigheid die een lagere
boete kan rechtvaardigen. Of vanuit Zwitserland daadwerkelijk al een
renseignement is ontvangen is hierbij niet van belang (zie onderdeel
2.4.5).

Rekening houdend met de hiervoor genoemde strafverzwarende
omstandigheden, het doen van een melding vrijwillige verbetering en
het volledig meewerken van de belastingplichtige kan per saldo
(bijvoorbeeld) een boete van respectievelijk 100% (box 3 vanaf 2 juli

97 Hierbij wordt er van uitgegaan dat géén sprake is van recidive, listigheid, vaisheid en/of
samenspanning.
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2009) en 40% (overig) worden opgelegd.98 Gezien de verhoging van
de inkeerboete naar 120% zou bij het doen van een melding vrijwillige
verbetering na 1 juli 2016 en het volledig meewerken van de
belastingplichtige vanaf die datum bijvoorbeeld een boete van
respectievelijk 135% (box 3 vanaf 2 juli 2009) en 40% (overig)
worden opgelegd.9°

11.10 Debet- en creditcards

11.10.1 Mate van verwijtbaarheid

In het algemeen zal sprake zijn van (voorwaardelijke) opzet. In
voorkomende gevallen dient (in de bezwaar- en beroepsfase) als
subsidiair standpunt worden ingenomen dat sprake is van grove schuld
(zie onderdeel 11.1.4).

11.10.2 Hoogte van de boete

Bij opzet zal in beginsel sprake zijn van een boete van respectievelijk
150°!o (box 3 vanaf 2 juli 2009) en 50% (overig).

11.10.3 Stratverzwarende omstandigheden

Ingeval sprake is van:

• het felt dat over meerdere jaren, elk jaar opnieuw een bewuste
keuze is gemaakt om een onjuiste aangifte te doen (stelselmatig
gedrag). Ter onderbouwing hiervan kan worden gewezen op:

o het felt dat er bewust voor is gekozen om géén gebruik te
maken van de diverse inkeerregelingen;

• het feit dat (in voorkomende gevallen) gebruik wordt gemaakt van
een buitenlandse bankrekening in een land dat een bankgeheim
kent, ten einde de fiscus het zicht op de tegoeden en inkomsten te
ontnemen;

• het felt dat met een ‘anonieme’ kaart die zeer lastig/onmogelijk is
te koppelen aan een belastingplichtige het vermogen is
aangewend;

zal over het algemeen sprake zijn van strafverzwarende
omstandigheden die een hogere boete van (bijvoorbeeld)
respectievelijk 225% (box 3 vanaf 2 juli 2009) en 75% (overig)
kunnen rechtvaardigen.

Ingeval hierbij ook nog sprake is van:

98 Hierbij wordt er van uitgegaan dat géén sprake is van recidive, listigheid, vaisheid en/of
samenspanning.
99 Hierbij wordt er van uitgegaan dat géén sprake is van recidive, listigheid, vaisheid en/of
samenspanning.

VERTROUWELIJK Pagna 74 van 91



TeruQ naar JnhoudsoLxiave

• recidive (wanneer b.v. aan belanghebbende voor hetzelfde
belastingmiddel al eerder een vergrijpboete of straf is opgelegd -

zie voor nadere details par. 8, zesde lid, BBBB);

• listigheid (gebruik van bijvoorbeeld APV, Stiftung of Trust);

• valsheid in geschrifte;

• samenspanning (betrokkenheid van adviseur, advocaat, notaris
etc.);

zal over het algemeen sprake zijn van verdere strafverzwarende
omstandigheden die een hogere boete tot maximaal respectievelijk
300% (box 3 vanaf 2 juli 2009) en 100% (overig) kunnen
rechtvaardigen.

11.10.4 Strafverminderende omstandigheden (aIgemeenj

Ingeval de belastingplichtige vervolgens volledig meewerkt (par. 6,
zesde lid, BEBE) zal over het algemeen sprake zijn van een
strafverminderende omstandigheid die een lagere boete kan
rechtvaardigen.

Rekening houdend met de hiervoor genoemde strafverzwarende
omstandigheden en het volledig meewerken van de belastingplichtige
kan per saldo (bijvoorbeeld) een boete van respectievelijk 150% (box
3 vanaf 2 juli 2009) en 50% (overig) worden opgelegd.10°

Daarnaast zijn er vanzelfsprekend de overige, individueel te bepalen
matigingsgronden (par. 7 BBBB).

11.10.5 Strafverminderende omstandipheden (meldinQ vriiwillicje
verbeteri nQ)

Ingeval een belastingplichtige een melding vrijwillige verbetering heeft
gedaan vóórdat de Belastingdienst een vragenbrief heeft gestuurd zal
deze belastingplichtige in beginsel als inkeerpost worden behandeld
(zie onderdeel 11.7).b01

11.11 StilIe inkeer

11.11.1 Mate van verwijtbaarheid

In het algemeen zal sprake zijn van (voorwaardelijke) opzet. In
voorkomende gevallen dient (in de bezwaar- en beroepsfase) als
subsidiair standpunt worden ingenomen dat sprake is van grove schuld
(zie onderdeel 11.1.4).

100 Hierbij wordt er van uitgegaan dat géèn sprake is van recidive, listigheid, vaisheid en/of
samenspanning.
101 10,2,bWob

_________________________________________________________

10, 2, d Wob
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11.11.2 Hoogte van de boete

Bij opzet zal in beginsel sprake zijn van een boete van respectievelijk
150% (box 3 vanaf 2 juli 2009) en 50% (overig).

11.11.3 Strafverzwarende omstandiciheden

Het felt dat over meerdere jaren, elk jaar opnieuw een bewuste keuze
is gemaakt cm een onjuiste aangifte te doen (stelselmatig gedrag) en
het felt dat er bewust voor is gekozen cm géén gebruik te ma ken van
de diverse inkeerregelingen zal over het algemeen onvoldoende zijn
cm een strafverzwarende omstandigheid te kunnen aannemen.

Ingeval echter sprake is van:

• het felt dat gebruik wordt gemaakt van een buitenlandse
bankrekening in een land dat een bankgeheim kent, ten einde de
fiscus het zicht op de tegoeden en inkomsten te ontnemen;

• in meerdere jaren met kleine stapjes verantwoorden van vermogen
cm de vermogenssprong te ‘verhullen’;102

zal over het algemeen sprake zijn van strafverzwarende
omstandigheden die een hogere boete van (bijvocrbeeld)
respectievelijk 225% (box 3 vanaf 2 juli 2009) en 75% (overig)
kunnen rechtvaardigen.

Ingeval hierbij ook nog sprake is van:

• recidive (wanneer b.v. aan belanghebbende voor hetzelfde
belastingmiddel al eerder een vergrijpboete of straf is opgelegd -

zie voor nadere details par. 8, zesde lid, BBBB);

• listigheid (gebruik van bijvoorbeeld APV, Stiftung of Trust);

• vaisheid in geschrifte;

• samenspanning (betrokkenheid van adviseur, advocaat, notaris
etc.);

zal over het algemeen sprake zijn van verder strafverzwarende
omstandigheden die een hogere boete tot maximaal respectievelijk
300Gb (box 3 vanaf 2 juli 2009) en 100% (overig) kunnen
rechtvaardigen.

11.11.4 Strafverminderende omstandigheden (alciemeen)

Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen om stukken en
bescheiden te verstrekken ten behoeve van de belastingheffing op

102 Let 0p: de strafverzwarende omstandigheid is Iogischerwijs alleen van toepassing in de
jaren waarin het vermogen maar gedeeltelijk is aangegeven.
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grand van art. 47 AWR e.v. zal in beginsel geen grand opleveren am
de boete te matigen.

De beantwoording van de vragen ten behoeve van de belastingheffing
zal in veel gevallen gelijk opgaan met de beboeting. Het is maatwerk
am te beoordelen of en in hoeverre dit aan te merken is als een
strafverminderende omstandigheid die een lagere boete kan
rechtvaardigen. Daarnaast zijn er vanzelfsprekend de avenge,
individueel te bepalen matigingsgronden (par. 7 BBBB).

11.11.5 Strafverminderende omstandipheden (bankQeheim

Ingeval sprake is van een strafverzwarende omstandigheid in verband
met het aanhouden van vermagen in een land met een bankgeheim en
de belastingplichtige vervolgens valledig meewerkt (par. 6, zesde lid,
BBBB) zal over het algemeen sprake zijn van een strafverminderende
omstandigheid die een lagere boete kan rechtvaardigen.

Rekening houdend met de hiervoor genoemde strafverzwarende
omstandigheden en het volledig meewerken van de belastingplichtige
kan per saldo (bijvoorbeeld) een boete van respectievelijk 150% (box
3 vanaf 2 juli 2009) en 50% (overig) warden opgelegd.’°3

11.12 Automa tische gegevensuitwisseling (ESRR)

11.12.1 Mate van verwiitbaarheid

In het algemeen zal sprake zijn van (voorwaardelijke) apzet. In
voorkomende gevallen dient (in de bezwaar- en beroepsfase) als
subsidiair standpunt warden ingenamen dat sprake is van grave schuld
(zie onderdeel 11.1.4).

11.12.2 Hoogte van de boete

Bij opzet zal in beginsel sprake zijn van een boete van respectievelijk
150% (box 3 vanaf 2 juli 2009) en 50% (overig).

11.12.3 Strafverzwarende omstandigheden

Het felt dat over meerdere jaren, elk jaar opnieuw een bewuste keuze
is gemaakt om een onjuiste aangifte te doen (stelselmatig gedrag) en
het feit dat er bewust voor is gekozen am géén gebruik te ma ken van
de diverse inkeerregelingen zal over het algemeen onvoldoende zijn
om een strafverzwarende omstandigheid te kunnen aannemen.

Ingeval echter sprake is van:

103 Hierbij wordt er van uitgegaan dat géén sprake is van recidive, listigheid, vaisheid en/of
samenspanning.
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• het felt dat belastingplichtige een handhavingscommunicatiebrief
(ESRR) heeft ontvangen (zie ECM/Eldoc) en hier niets mee heeft
gedaan;

• het felt dat belastingplichtige gebruik heeft gemaakt van de VIA
waarin de ESRR-rekening is vooringevuld, maar geen saldo heeft
verantwoord;104

zal over het algemeen sprake zfjn van strafverzwarende
omstandigheden die een hogere boete van (bijvoorbeeld)
respectievelijk 225% (box 3 vanaf 2 lull 2009) en 75% (overig)
kunnen rechtvaardigen. Per geval zal echter moeten worden
beoordeeld of dit passend en geboden is.

Ingeval hierbij ook nog sprake is van:

• recidive (wanneer b.v. aan belanghebbende voor hetzelfde
belastingmiddel al eerder een vergrijpboete of straf is opgelegd -

zie voor nadere details par. 8, zesde lid, BBBB);

• listigheid (gebruik van bijvoorbeeld APV, Stiftung of Trust);

• valsheid in geschrifte;

• samenspanning (betrokkenheid van adviseur, advocaat, notaris
etc.);

zal over het algemeen sprake zijn van verdere strafverzwarende
omstandigheden die een hogere boete tot maximaal respectievelijk
300% (box 3 vanaf 2 juli 2009) en 100% (overig) kunnen
rechtvaardigen.

11.12.4 Strafverminderende omstandipheden (algemeen)

Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen om stukken en
bescheiden te verstrekken ten behoeve van de belastingheffing op
grond van art. 47 AWR e.v. zal in beginsel geen grond opleveren om
de boete te matigen.

De beantwoording van de vragen ten behoeve van de belastingheffing
zal in veel gevallen gelijk opgaan met de beboeting. Het is maatwerk
cm te beoordelen of en in hoeverre dit aanleiding is cm dit aan te
merken als een strafverminderende omstandigheid die een lagere
boete kan rechtvaardigen.

Daarnaast zijn er vanielfsprekend de overige, individueel te bepalen
matigingsgronden (par. 7 BEBE).

104 De ontvangst van deze brief kan, afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het
geval, oak worden opgevat als nadere onderbouwing van de opzet.

VERTROUWELI]K Pagina 78 van 91



Teruci naar inhoudsopgave

11.13 Strafrechtelijke vervolging (fiscale delicten)

11.13.1 Algemeen (Protocol AAFD

Veel fiscaal beboetbare gedragingen kunnen zowel bestuursrechtelijk
als stratrechtelijk worden afgedaan. Er zal echter een keuze moeten
worden gemaakt tussen het bestuursrecht en het strafrecht. De
relevante wegingscriteria en de wijze waarop deze keuze wordt
gemaakt is vastgelegd in het zogeheten Protocol aanmelding en
afdoening van fiscale delicten en delicten op het gebied van Douane
en Toeslagen (Protocol AAFD).

11.13.2 Thematische aanijak

In het Protocol AAFD wordt de mogelijkheid geboden om bij een
thematische aanpak aanvullende en afwijkende criteria af te spreken.
Voor de VIE is hiervoor gekozen. Eijzondere posten die wellicht voor
strafrechtelijke behandeling in aanmerking komen zijn:
• Openstaande schulden (fiscaal, C]IB, ontnemingsvordering etc.);
• Ontkenners;
• Vaisheid (in geschrifte);
• Verschuivers;
• Maatschappelijke relevantie, misbruik publieke gelden en regelingen;
• Uitstraling;
• Niet meldende adviseurs die eerder lets had kunnen zien (aanpak niet

melders Wwft);
• Verwijtbare advisering (aanpak facilitators).

11.13.3 OuickScan VIE - Aanmeldinci tiscale en overicie delicten

In de BAA is wel de keuzemogelijkheid voor bestuursrecht of strafrecht
(gedeeltelijk) opgenomen, maar de thematische aanpak niet. Hiervoor
is een speciaal formulier ‘QuickScan VIE - Aanmelding fiscale en
overige delicten’ ontwikkeld. Dit formulier kan worden meegestuurd bij
de boeteaanvraag in de BAA.

Dit formulier is geschikt voor zowel de aanmelding van fiscale delicten
op grond van het Protocol AAFD als de aanmelding mogelijke criminele
activiteiten (zie onderdeel 8.9).

11.13.4 Beoordelincisrrocedure

De boetespecialis beoordeelt of de casus op grond van de
aanmeldingscriteria van het protocol AAFD verplicht moet worden
voorgelegd aan de EEC-er (opzet en een minimaal belastingnadeel van
€ 100.000). Ook het formulier ‘QuickScan VIE - Aanmelding fiscale en
overige delicten’ kan hiervoor aanleiding geven. De EEC-er gaat met
de casus een beslissingstraject in (het zogeheten ‘tripartiete’-overleg
met de Contactambtenaar AWR, de FIOD en het Openbaar Ministerie).
De uitkomst van dit traject wordt medegedeeld aan de boetespecialist
en de ViE-behandelaar. Pas nadat is beslist dat de post met een fiscale
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boete kan worden afgedaan kan de ViB-behandelaar de kennisgeving
voor de vergrijpboete aan de belastingplichtige sturen.

11.13.5 Afstemming

Als tot inzet van het strafrecht wordt overgegaan, dient de inspecteur
contact te zoeken met de BFC-er voordat hij — om welke reden dan
ook — contact opneemt met de betreffende belastingplichtige of diens
adviseur. Hierdoor wordt voorkomen dat een handeling van de
inspecteur het (dan) lopende strafrechtelijke onderzoek nadelig
beInvloedt. Om de navorderingstermijnen waar ‘voortvarendheid’
speelt in de gaten te houden dient dit tevens expliciet te worden
vastgelegd in het logboek (onderdeel 7.1).

12 Dc vaststellingsovereenkomst (v.s.o.)

Voor de VIB-projecten zijn twee verschillende sjablonen van een
vaststellingsovereenkomst beschikbaar. Er is een sjabloon V.S.O.
vrijwillige verbetering en een sjabloon v.s.o. voor de overige ViB
projecten. Er zit een grote overlap tussen deze v.s.o.’s, maar er zijn
ook een aantal verschillen (o.a. geen boete bij verruimde
inkeerregeling, voorbehoud legaliteitsbeginsel boete en samenloop
ESRR-inkeer).

12.1 Algemeen

De sjablonen v.s.o.’s geven een algemeen raamwerk dat gebruikt kan
worden. Bedenk echter dat elke v.s.o. maatwerk is en dat telkens
beoordeeld moet worden of de standaardtekst in onderhavig geval van
toepassing is.

Het is van essentieel belang dat de herkomstvragen en het gedeelte
met betrekking tot de boete uitgebreid en volledig wordt ingevuld. Dit
bespaart onnodige werkzaamheden in bezwaar en beroep.

12.1.1 OndertekeninQ v.s.o.

Op grond van onderdeel 25, negende lid, Besluit Fiscaal Bestuursrecht
is het niet toegestaan om een ongetekende V.5.0. aan de
belastingplichtige te sturen.

In verband met het mogelijk verstrijken van termijnen kan in
voorkomende gevallen een termijn worden gesteld aan het
retourneren van de getekende V.S.O.

12.1.2 Gevolgen niet tekenen v.s.o.

Het behoeft geen betoog dat, ingeval de v.s.o. niet (door beide
partners) wordt ondertekend géén sprake is van een overeenkomst. In
dat geval dienen aanslagen en boetes te worden opgelegd, rekening
houdend met de 50-50 verdeling van art. 2.17 Wet lB 2001. Deze
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laatste berekening wijkt veelal af van de eerdere berekening die
gebruikt zou worden na ondertekening van de v.s.o.

12.1.3 Geen cjeiiikheidsbepinsei

In de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden 17 november 2015, nrs.
14/00390 tot en met 14/00406, V-N 2016/11.3, r.o. 4.27 is
geoordeeid dat belastingplichtigen die wel of géén compromis hebben
gesloten niet zijn aan te merken ais feitelijk en rechtens geiijke
geva lien.105

12.1.4 Boete in de v.s.o.

In een vaststellingsovereenkomst mogen geen atspraken worden
gemaakt om (een deel van) de boete uit te ruilen tegen te betaien
beiasting (onderdeel 25, elfde lid, BFB). Fen v.s.o. is een middel om
een geschil op te iossen of om aan onzekerheid een einde te maken.
De (hoogte van een) boete kan echter wel onderdeel zijn van dat
geschil en hierover kunnen bindende afspraken worden gemaakt in de
v.s.o. waarbij wordt afgezien van bezwaar en beroep (zie onderdeel
11.1.14). In een v.s.o. zou dit bijvoorbeeld (in onderdeel 6 boete) als
volgt kunnen worden verwoord:

In het kader van de definitieve geschilbeslechting is
overeengekomen dat, rekening houdend met de hierboven
genoemde strafvermeerderende- en strafverminderende
omstandigheden en alle overige specifleke omstandigheden van
dit geval, de volgende boete(s) zullen worden opgelegd: <etc.>.

12.2 Voorbehouden in v.s.o.

De vaststellingsovereenkomst is een middel om een geschil op te
lossen of om aan onzekerheid een einde te maken. Hierbij past
derhalve enige terughoudendheid bij het opnemen van een
voorbehoud. In de sjablonen v.s.o.’s zijn in onderdeei 8 een aantal
standaard voorbehouden opgenomen die uitsluitend op verzoek van de
belastingplichtige opgenomen kunnen worden. Het is niet toegestaan
om at te wijken van deze standaardteksten. Een belangrijk
aandachtspunt hierbij is dat heei specitiek moet worden omschreven
waartegen bezwaar en beroep ingesteid kan worden.

In voorkomende gevallen dient contact te worden opgenomen met de
Klankbordgroep ViB zodat kan worden beoordeeld of kan worden
atgeweken van de standaardteksten..

12.2.1 Massaai bezwaar box 3

Bij besluit van 26 juni 2015 zijn de bezwaarschriften tegen primitieve
aanslagen inkomstenbelasting vanaf 2013 inzake box 3 aangemerkt

105 Vergelijk. HR 11 juli 2014, nr. 13/02731, ECU:NL:HR:2014:1621.
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als massaal bezwaar. Voar de ViB-behandelaars gelden de valgende
uitgangspunten:

1. Primitieve aanslagen die zijn opg&egd op grand van een v.s.o. die
is getekend na 26 juni 2015 vallen op grond van het besluit onder
de regeling van massaal bezwaar (tekstblok verplicht opnemen).

2. Tegen navorderingsaanslagen vanaf 2013 die zijn opgelegd op of
nã 26 juni 2015 kan bezwaat wotden gemaakt mits een
voarbehoud is opgenamen.

3. Geen voorbehouden warden opgenomen voor
navorderingsaanslagen van vöór 2013.

12.2.2 Voorbehoud legaliteitsbeginsel boete

Stelt een adviseur bijvaorbeeld dat géén boete apgelegd kan warden
vaar die jaren waarin de aangifte is ingediend vóár 2 juli 2009 (oude
inkeerregeling) omschrijt dit dan duidelijk zadat uitsluitend in
discussie is àf een boete mag warden apgelegd. Oardeelt de rechter
dat dit kan, dan is de hoagte van de baete niet in geschil. Kan geen
baete warden apgelegd, dan komt deze geheel te vervallen.

In voorkomende gevallen kan oak warden ingestemd met rechtstreeks
beraep, zoals bedoeld in art. 7:la Awb.

12.2.3 Edelweiss

Indien op verzaek van belastingplichtige in de v.s.a. wordt opgenamen
dat niet wardt afgezien van het recht op bezwaar ivm Edeiweiss wardt
altijd een afzonderlijke navarderingsaanslag voar de schenk- en/of
erfbelasting opgelegd. Andere voarbehouden met betrekking tat erf
en schenkbelasting warden niet apgenamen.

12.2.4 Aanhouden bezwaarschriften?

Zie onderdeel 13.6.2.

12.3 Opnemen schenk- en erfbelasting in v.5.0.?

Het verdient de voarkeur am daar waar magelijk de schenk- en
erfbelasting (inclusief eventuele vergrijpbaete) op te nemen in de
v.s.a., mits afgestemd met S&E. Uitsluitend op verzoek van een
belastingplichtige kan in de v.s.o. warden opgenomen dat niet wardt
afgezien van het recht op bezwaar tegen de navorderingsaanslag
erfbelasting ingeval men zich niet kan vinden in de bestrijding van de
Edelweissconstructie. Hiermee wordt bereikt dat er geen discussie
meer ontstaat over de inhoud van de opgelegde aanslag.

Het opnemen van de schenk- en erfbelasting in een V.S.O. wil niet per
definitie zeggen dat’dan (met toepassing van art. 64 AWR) één
aanslag wordt apgelegd. Het blijft bijvaorbeeld vanzelfsprekend
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mogelijk om één navorderingsaanslag inkomstenbelasting en één
navorderingsaanslag erfbelasting op te leggen.

Indien op verzoek van belastingplichtige in de ‘i.s.o. wordt opgenomen
dat niet wordt afgezien van het recht op bezwaar wordt altijd een
afzonderlijke navorderingsaanslag voor de schenk- en/of erfbelasting
opgelegd.

12.4 v.s.o. vrijwihige verbetering (specifiek)

Dit onderdeel is alleen van toepassing op de v.s.o. vrijwillige
verbetering.

12.4.1 Samenloop ESRR en inkeer

De RIS-base bevat gegevens vanaf 2005106 die op grond van de
Europese Spaarrenterichtlijn (ESRR) zljn uitgewisseld

10 2 bWob

Wahner
10,2,dWob

belastingplichtige een melding vrijwillige verbetering heeft ingediend,
al dan niet voor een gerenseigneerde ESRR-rekening, geldt met
betrekking tot de ESRR-rekening het volgende:

In het geval belastingplichtige in enig jaar wel als houder van een
buitenlandse ESRR-rekening voorkomt in de RIS-base maar géén brief
‘Vermogen in het buitenland’ heeft ontvangen en hij ook niet in de VIA
van enig jaar voorkomt, kunnen partijen in onzekerheid verkeren over
de vraag of er voor die ESRR-rekening sprake is van inkeer en over de
vraag of het evenredigheidsbeginsel ruimte biedt voor toepassing van
de verlengde navorderingstermijn (in verband met de
voortvarendheidseis).

Met de Lavaco FR is afgestemd dat wij vervolgens wél een
mogelijkheid bieden een v.s.o. te sluiten om deze onzekerheden weg
te nemen. Heeft de belastingplichtige de v.s.o. getekend, dan wordt er
nagevorderd met toepassing van de volledige 12-jaarstermijn en een
gematigde boete. In de v.s.o. is opgenomen dat de 12-jaarstermijn
wordt toegepast en dat belastingplichtige geen beroep doet op de
voortvarendheidseis. Belastingplichtige wordt dan aangemerkt als
i nkeerder.

13 Opleggen aanslagen en behandeling bezwaar

13.1 Doelmatige formalisering en BRI

Op grond van art. 64 AWR kan door middel van het opleggen van één
navorderingsaanslag de totale belastingschuld doelmatig worden
geformaliseerd. Dit botst echter met de bedoeling van de
Basisregistratie Inkomen (BRI).

106 Met betrekking tot de jaren 2002 tot en met 2004 staat er veelal geen informatie
aangaande buitenlandse inkomens- en/of vermogensbestanddelen in de RIS-base.
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13.1.1 Basisregistratie inkomen (BRI)

De Belastingdienst is sinds 2009 verantwoordelijk voor het bijhouden
van de Basisregistratie Inkomen (art. 21 AWR e.v.). In de BRI zijn
authentieke inkomensgegevens opgenomen die door aangewezen
afnemers kunnen worden gebruikt. Hierbij kan worden gedacht aan
diverse inkomensafhankelijke regelingen (bijstand, studiefinanciering,
toeslagen, CAK etc. etc.).

13.1.2 Géén doelmaticie formaliserinci inkeer

BiJ doelmatige formalisering door middel van het opleggen van één
navorderingsaanslag wordt de BRI van onjuiste informatie voorzien.
Daarom is voor inkeer het volgende besloten:

• Indien belastingplichtige recht heeft (gehad) op ‘Toeslagen’ in
de jaren vanaf 2006 moeten de (navorderings)aanslagen, vanaf
het belastingjaar 2010, via de apphcatie ‘ABS’ per jaar wotden
opgelegd;

• Navorderingsaanslagen t/m het belastingjaar 2009 mogen
doelmatig worden geformaliseerd met toepassing van art. 64
AWR (in het jaar 2009).

Ingeval géén sprake is van een samenloop met Toeslagen kunnen alle
jaren met toepassing van art. 64 AWR in één aanslag worden
geformaliseerd.

Door het opleggen van aanslagen per belastingjaar wordt vanaf 2009
de BRI met juiste informatie voorzien. De verwachting bestaat dat als
geen recht bestaat op toeslagen, er ook geen recht zal bestaan op
andere, inkomensafhankelijke regelingen.

13.1.3 Géén doelmaticie formaliserinci overig ViB

Bij doelmatige formalisering door middel van het opeggen van één
navorderingsaanslag wordt de BRI van onjuiste informatie voorzien.
Daarom is voor alle V1B-projecten, behoudens inkeer het volgende
besloten:

• Navorderingsaanslagen t/m het belastingjaar 2009 mogen
doelmatig worden geformaiseerd met toepassing van art. 64
AWR (in het jaar 2009);

• (navorderings)aanslagen vanaf het belastingjaar 2010 moeten
(via de applicatie ‘ABS’) per jaar worden opgelegd.

13. 1 .4

10,2,bWob
10,2, d Wob
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13.1.5 r—

10,2,bWob

___________________________________________________________________

10, 2, d Wob

13.2 Toepassing art. 64 AWR

Bi] de doelmatige formalisering door middel van één
navorderingsaanslag is vereist dat er overeenstemming is met
belanghebbende over de hoogte van de belastingschuld, de verdeling
tussen partner (ex art. 2.17 Wet lB 2001) en de hoogte van de boete.
Belanghebbenden zijn niet verplicht in te stemmen met een
doelmatige formalisering van de belastingschuld. Het komt
bijvoorbeeld voor dat de belastingplichtige een onderscheid wil maken
tussen de jaren binnen de navorderingstermijn van vijf jaar en de
jaren daarbuiten.

13.2.1 Onduideliikheid over verdelincj tussen partners

Het komt voor dat belastingplichtigen weigeren een v.s.o. te tekenen
en evenmin willen aangeven hoe de verdeling tussen (ex-)partners,
zoals bedoeld in art. 2.17 Wet lB 2001 dient plaats te vinden. In dat
geval worden voor alle jaren en per belanghebbende navorderings
aanslagen opgelegd, uitgaande van de wettelijke verdeling: het niet
aangegeven vermogen (en overlopende rente) wordt tussen beide
partners ieder voor een gelijk deel verdeeld. Leg de standpuntbepaling
met betrekking tot de verdeling op grond van art. 2.17 Wet lB 2001
altijd schriftelijk vast en laat de belanghebbenden en/of gemachtigde
tekenen voor akkoord.

Ingeval in bezwaar/beroep een andere verdeling wordt gevraagd biedt
art. 16, derde lid, AWR de mogelijkheid om een nieuwe
navorderingsaanslag op te leggen waarbij de verdeling wordt
aangepast (In art. 16, derde lid, AWR wordt verwezen naar art. 2.17,
vierde lid, Wet lB 2001).

Een helder praktijkvoorbeeld is de uitspraak van Hof Den Bosch108
waarin een belastingplichtige A de Belastingdienst tipte over niet
aangegeven buitenlands vermogen van zijn ex-partner B. Het

107II I
• I I I 10,2,bWob

____

: : : :
kII I -

_________________

I

______

108 Hof Den Boscn 23 oKtober 2014, nr. EcU;NL:GHSHE:2014:4407, V-N 2015 7.2.2, Het
cassatieberoep is ongegrond verklaard HR 6 november 2015, nr. 14/04120,
ECU:NL:HR:2015:3223.
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vermogen wordt 50-50 verdeeld en navorderingsaanslagen worden
opgelegd. Ondanks het feit dat belastingplichtige A niet beschikt over
het vermogen krijgt hij wel terecht op grond van art. 2.17 Wet lB
2001 de heift van het vermogen toegerekend.

Een aandachtspunt is dat een belastingplichtige verschillende fiscaal
partners kan hebben gehad in de periode waar de inkeer op betrekking
h eeft.

13.2.2 Stecificatie bil doelmatige formalisering

Ingeval de aanslag met toepassing van art. 64 AWR kan worden
opgelegd dient met behuip van de gemaakte Excel-berekening wel te
worden gespecificeerd wat per jaar en per belanghebbende de
enkelvoudige belasting, heffings-/belastingrente en eventueel op te
leggen boete zou zijn zonder toepassing van art. 64 AWR.

Op het aanslagbiljet dient in beginsel zowel het bedrag van de
enkelvoudige belasting alsook het bedrag van de heffings
/belastingrente (en de eventuele boete) apart te warden vermeld.

13.3 Het eenvoudig en snel opleggen van aanslagen

Voor het eenvoudig en (snel) opleggen van aanslagen moet een
onderscheid warden gemaakt voor wat betreft de volgende situaties:

13.3.1 Met toepassing van art. 64 AWR

Ingeval een v.s.o. worden gesloten met voor meerdere
belastingjaren/belastingmiddelen:

Navorderingsaanslag middels ABS (pragmatische methode)

Het totaalbedrag van de na te vorderen enkelvoudige belasting en
heffingsrente/ belastingrente (uitkomst spreadsheet) wordt
nagevorderd, door het ‘totaal van het te betalen bedrag’ te delen door
1,2 en te vermenigvuldigen met 100. Deze correctie wordt als belaste
correctie box III opgevoerd (let op: Oak de eventuele bronbelasting
verrekenen).

Je maakt in ABS een navordering aan (AH Navordering) en kiest voor
het belastingjaar (bijvoorbeeld 2008), vervolgens ga je naar ‘OKA’ —

Hoofdmenu/Behandelen ‘Werkstroorn IH’ en ‘Zoeken’ - ‘Behandelen’.
In ‘OKA’ komt deze ‘navordering’ pas na korte tijd in beeld. Om het
navorderingsproces op te starten moet het ‘vakje navordering’ warden
aangevinkt. Vervolgens moet je terug naar ‘ABS’ — ‘Geselecteerde
posten uit Inbak’ om het navorderingsproces daadwerkelijk op te
starten.

Wanneer de navordering wordt opgelegd in belastingjaar 2012 of later
moet, om de berekening van de heffingsrente/belastingrente uit te
schakelen warden gekozen voor ‘navordering op verzoek’ en als datum
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van ingediend verzoek, de datum 1 april 2013 (ingeval van
navordering belastingjaar 2012) of 1 april 2014 (ingeval van
navordering belastingjaar 2013). Op voornoemde wijze wordt de
berekening van de heffingsrente/belastingrente uitgeschakeld. Wel via
button ‘Controleren’ eerst de uitkomst checken alvorens de button
‘Vaststellen’ wordt ingedrukt.

13.3.2 Aanslacien er jaar

De V1B-behandelaar dient in ABS (via OKA) - per belastingjaar - een
afzonderlijke (navorderings)aanslag lB op te leggen. De gewijzigde
gegevens worden op deze manier in BRI (Basisregistratie Inkomen)
verwerkt en automatisch aan Belastingdienst/Toeslagen doorgegeven.

Verzoek SMP i.v.m. beoordeling HotHor:
Cm te voorkomen dat een vertraging ontstaat bij het SMP voor wat
betreft het verzenden van het aanslagbiljet aan belastingplichtige
(‘plausbiliteitstoets’ HotHor) graag een kort verslag van heffing
opma ken en opnemen in ECM/Eldoc en/of 1KB.

13.4 Beperking van heffings- of belastingrente

De vraag of heffings- of belastingrente kan of moet worden beperkt is
in verschillende varianten al aan de orde gekomen. Waarbij door
adviseurs met name naar een aantal specifieke uitspraken wordt
verwezen:

HR 25 september 2009, nr. 07/13 362, BNB 2009/295 (3 maanden
tussen aangifte en (voorlopige) aanslag). De uitspraak van de Hoge
Raad ziet op de periode tussen het indienen van een aangifte en het
opleggen van een (voorlopige) aanslag. Daarvan heeft de Hoge Raad
geoordeeld dat de heffingsrente moet worden beperkt tot drie
maanden.

Rechtbank Zeeland-West Brabant10° bevestigt het standpunt van de
Belastingdienst dat het opleggen van een navorderingsaanslag een
andere situatie is dan het opleggen van een (voorlopige) aanslag. De
heffingsrente wordt bij navordering niet beperkt tot drie maanden na
de melding vrijwillige verbetering. (zie onderdeel 13.4.1). Hof Den
Haag11° gaat in op de (on)mogelijkheid om een voorlopige
navorderingsaanslag op te leggen en oordeelt dat van een beperking
van heffingsrente niet aan de orde is (voor zowel de
navorderingsaanslagen die zijn opgelegd binnen de vijfjaarstermijn als
binnen de twaalfjaarstermijn).

Rechtbank Zeeland-West Brabant, 5 maart 2013, nr. 12/4600, V-N
2013/30.21.16 (de periode tussen verstrekken van gegevens en het
opleggen van een navorderingsaanslag). Daar had de inspecteur 1,5

109 Rechtbank Zeeland-West Brabant 13 mel 2016, rirs. BRE 15/5069 t/m BRE 15/5073 en
BRE 15/5075 t/m BRE 15/5079, V-N 2016/39.23.9, r.o.2.14.
110 Hof Den Haag 4 juni 2014, 13/00325, ECU:NL:GHDHA:2014:1902, to. 7.9.1.
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jaar stilgezeten). Deze rechtbankuitspraak is een incident en in die
specifieke casus was het niet onredelijk om de rente te beperken. Het
is overigens de vraag of de Hoge Raad hetzelfcle zou hebben
geoordeeld. In casu ging het am een navorderingsaanslag die binnen
de reguliere navorderingstermijn van vijfjaar werd opgelegd waarvoor
de voortvarendheidseis niet van toepassing is.

Het zorgvuldigheidsbeginsel kan inderdaad de heffings- of
belastingrente beperken. De Belastingdienst stelt zich echter op het
standpunt dat, ingeval een navorderingsaanslag met toepassing van
de verlengde navorderingstermijn voortvarend wordt opgelegd, sprake
is van zorgvuldig handelen en er geen aanleiding is om de
heffingsrente te beperken. Een andere uitspraak die niet onvermeld
kan blijven is die van Rechtbank Zeeland-West-Brabant 1 juli 2015,
nr. 14/6149 (Fida 20155685) waarin de rechtbank oardeelde dat de
belastingrente niet wordt beperkt door het vooruitbetalen van een nag
niet geformaliseerde VPB-aanslag.

13.4.1 Beaerking belastincirente

Op grand van art. 3Ofc, vijfde lid, AWR wordt de belastingrente voor
navorderingsaanslagen inkomstenbelasting (met ingang van 1 januari
2013) beperkt tot een periode van maximaal 12 weken na indiening
van een verzoek am navordering. De Belastingdienst stelt zich op het
standpunt dat deze termijn pas begint te lopen nadat een compleet
verzoek is ingediend (vergelijk: par. 5, tweede lid, BBBB waarin is
bepaald dat van uitdrukkelijk kenbaar maken pas sprake is indien
belanghebbende een afzonderlijke opgave verstrekt die de inspecteur
in staat stelt am zonder nader onderzaek een juiste belastingaanslag
op te leggen).

13.5 Depotstorting

Het vooruit betalen van de materieel verschuldigde belasting die nag
niet is geformaliseerd (depotstorting bij ontvanger) blijft behoren tot
de bezittingen van de belastingplichtige en kan niet ten Taste van het
box 3 vermogen warden gebracht (onverschuldigde betaling). De
heffings- of belastingrente wordt in dat geval eveneens op de reguliere
manier berekend.

13.6 Bezwaarschriften tegen aanslag voortvloeiend ult v.s.o.

De hoofdregel is dat een civielrechtelijke v.s.0. slechts kan worden
ontbonden c.q. gewijzigd indien sprake is van een wilsgebrek (dwang,
dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden).

Ondanks de afstand van rechtsmiddelen is het volgens de huidige
jurisprudentie toch mogelijk am bezwaar in te dienen en beroep in te
stellen bij de belastingrechter. Bij bezwaar wordt verwezen naar het
afzien van de rechtsmiddelen in de v.s.o. en wordt het bezwaar (tenzij
er sprake is van een wilsgebrek) angegrond verklaard. De
belastingrechter zal dan als restrechter eveneens beoordelen of sprake
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is van een wilsgebrek (vergelijk: HR 5 februari 2016, nr. 15/04101, V
N 2016/13.1.1).

Is van bovenstaande geen sprake, dan is een tijdig binnengekomen
bezwaar- of beroepschrift ontvankelijk, maar ongegrond (tenzij er in
de v.s.o. een voorbehoud is gemaakt met betrekking tot bezwaar- en
beroep).

13.6.1 Ambtshalve vermindering

Ingeval een bezwaarschrift wordt ontvangen waarbij aan de formele
eisen wordt voldaan is het bezwaarschrift ontvankelijk, maar
ongegrond als in de V.5.0. is afgezien van de bezwaarmogelijkheid.
Het bezwaarschrift dient vervolgens ambtshalve te worden getoetst
waarbij het bestaande beleid over ambtshalve verminderen onverkort
van toepassing blijft (art. 65 AWR jo.onderdeel 23 BEE).

Voorbeeld:

Na het opleggen van aanslagen voortvloeiende uit een v.s.o. maakt
belanghebbende bezwaar tegen de aanslagen omdat geen rekening is
gehouden met de ingehouden en verrekenbare bronbelasting. Het niet
verrekenen kan een aantal oorzaken hebben:

a) de gegevens waren wel bekend maar er is in de V.S.O.

uitdrukkelijk geregeld dat deze niet verrekend worden. Hoewel
deze situatie zich waarschijnlijk niet (vaak) zal voordoen, wordt
niet teruggekomen om uitdrukkelijk gemaakte afspraken.

b) de gegevens waren wel bekend maar zijn door behandelaar
abusievelijk niet verwerkt/verrekend en bij de ondertekening
van de v.s.o. is dit niet door de belastingplichtige gezien. In dat
geval kan de verrekenbare bronbelasting via een ambtshalve
vermindering warden verwerkt voor aWe jaren waarop de v.s.o.
betrekking heeft (het oplossen van een fout die wij gemaakt
hebben).

c) de gegevens waren niet bij ons bekend (in de verkiaring
vrijwillige verbetering wordt wel gevraagd naar verrekenbare
bronbelasting). In dat geval kan ambtshalve vermindering
warden verleend op grand van het BEE (over maximaal vijf
j a a r).

13.6.2 Aanhouden/oischorten bezwaarschriften

Het komt voor dat (de gemachtigden van) een belastingplichtige wil
dat (al dan niet in de v.s.o. wordt opgenomen) een bezwaarschrift
wordt aangehouden totdat bijvoorbeeld de Hoge Raad een uitspraak
heeft gedaan. In beginsel stemmen wij hier niet mee in. De weigering
am een bezwaarschrift niet aan te houden is niet onzargvuldig
(Rechtbank Noord Holland, 9 juli 2015, nr. AWB-12/1425, V-N
20 15/45.5).
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Een uitzondering zou kunnen zijn het geval waarin géén sprake is van
voortvarendheid in relatie tot bijvoorbeeld Zwitserland. De Hoge Raad
heeft op 10 april 2015 prejudiciele vragen gesteld aan het Hv] EU over
de standstill-bepaling en in afwachting daarvan kan ingestemd worden
met het verzoek om het bezwaarschrift aan te houden.

Het verzuim om in de bezwaarfase informatie te verstrekken schort de
termijn voor het doen van uitspraak niet op. Het niet verstrekken van
informatie is geen ‘overmacht’ in de zin van art. 4:15 Awb.”2

13.7 Geen ambtshalve vermindering (loterif zonder nieten)

In een civiele procedure (Rechtbank Den Haag 21 september 2016, nr.
C/09/492498 I HA ZA 15-820, ECLI:NL:RBDHA:2016:11310 is geoordeeld
dat de inspecteur niet onrechtmatig handelt ingeval hij onherroepelijke
aanslagen niet wil verminderen. De geschatte aanslagen zijn het gevolg
van de weigering van eiser (belastingplichtige) om informatie
(bankafschriften) te verstrekken. Dit valt de inspecteur niet te verwijten.
Vergelijkbaar is de uitspraak van Rechtbank Rotterdam 7 oktober 2015,
ECLI:NL:RBROT:2015:7389 waarin de rechtbank oordeelde dat het
schenden van de informatieplicht al reden was om geen ambtshalve
vermindering te verlenen.

14 Invordering

Ingeval sprake is van een post dient door de behandelaar contact te
wotden opgenomen met de invorderaar. Het kan namelijk zijn dat in
het verleden aanslagen als oninbaar zijn afgeboekt. Deze aanslagen
dienen aisnog betaald te worden.

14.1 Geen uitstel van betaling

Ingeval een (navorderings)aanslag wordt opgelegd waarvoor een
onherroepelijke informatiebeschikking is afgegeven dient vooraf
contact te worden opgenomen met invordering om er voor te zorgen
dat géén uitstel van betaling wordt verleend.

Uitstel van betaling kan op grond van art. 25.1.3, onder a, Leidraad
Invordering 2008 worden afgewezen bij onvoldoende verlenen van
medewerking aan de Belastingdienst.

14.2 Geen marginale toetsing door ontvanger

In een uitspraak van de Nationale ombudsman is geoordeeld dat van
de ontvanger, in het geval van een KB Lux-ontkenner die tot en met
de Hoge Raad heeft geprocedeerd, niet kon worden verwacht dat deze
de juistheid van de navorderingsaanslagen opnieuw beoordeelde aan
de hand van na het arrest van de Hoge Raad aisnog ingebrachte
bankbescheiden. De belastingplichtige heeft kennelijk ‘gegokt en

112 HR 25 maart 2016, nr. 15/01642, EcLI:NL:HR:2016:485, V-N 2016/18.6.
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verloren’ (Nationale Ombudsman 25 mel 2016, nr. 2015.12575,
fida2O 163466).113

113 Vergelijk: HR 14 september 2012, nr. 11/05179, V-N 2012/51.1.1. In die procedure
werden na een aanvankelijke ontkenning de bankafschriften in een (te) Iaat stadium alsnog
verstrekt, maar door het hof als tardief beschouwd.
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