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Samenvatting

Belanghebbende is een vennootschap opgericht naar het recht van Gibraltar. De heer X oefent de feitelijke leiding uit en is de Ultimate
Beneficial Owner. Ook is hij de enige directeur en staat hij geregistreerd als enig aandeelhouder. Sinds 1993 is X gescheiden van Z. Z
woonde tot augustus 2008 in een huis in Nederland, dat tot augustus 2008 de eigendom was van belanghebbende en in 2008 is
verkocht. Ter zake van de bewoning is een huurovereenkomst opgemaakt. Belanghebbende is niet uitgenodigd tot het doen van
aangifte voor de VPB voor de jaren 2008 en 2010, terwijl zijzelf ook geen aangifte heeft gedaan. Hoewel daartoe wel een aanmaning
was verstuurd, heeft belanghebbende geen aangifte gedaan voor het jaar 2011, evenmin voor de jaren 2012 en 2013. Aan
belanghebbende zijn (navorderings)aanslagen VPB opgelegd voor de jaren 2008 tot en met 2014. Bij sommige
(navorderings)aanslagen zijn verzuimboetes opgelegd wegens het niet doen van aangifte. Met betrekking tot de opgelegde
belastingaanslagen is ten eerste in geschil of belanghebbende binnenlands belastingplichtig is. De bepalende vraag daarin is waar het
bestuur zijn leidinggevende taak uitoefent, aldus de rechtbank. De rechtbank is van oordeel dat belanghebbende in fiscale zin niet in
Nederland is gevestigd. De heer X woont naar het oordeel van Rechtbank Noord-Nederland 4 april 2017, nrs. 14/5520 t/m 14/1522,
16/293 en 16/294, NTFR 2017/1384, fiscaal gezien wel in Nederland, maar dit wil niet zeggen dat de heer X de feitelijke leiding van de
vennootschap ook in Nederland heeft uitgeoefend. In dit oordeel betrekt de rechtbank onder andere dat X veelvuldig in het Verenigd
Koninkrijk verbleef in verband met de financiële afwikkeling van provisies, belanghebbende veel zaken deed met de niet in Nederland
gevestigde vennootschappen R Ltd en M Ltd, belanghebbende geen in Nederland gevestigde afnemers had en haar activiteiten
(behalve die met betrekking tot de woning in Nederland) geen concrete relatie met Nederland hadden. Vervolgens is de rechtbank van
oordeel dat de inspecteur voor het opleggen van de navorderingsaanslagen over een nieuw feit beschikte. Pas in de loop van 2013
kwam bij hem belanghebbende als belastingplichtige in beeld. Ter zake van de navorderingsaanslag voor 2008 is de rechtbank van
oordeel dat de inspecteur is geslaagd in de levering van het bewijs dat belanghebbende ten aanzien van de verkoop en de verhuur van
de woning terecht een bedrag van € 405.250 als binnenlands inkomen in aanmerking had moeten nemen. Dat X de economische
eigendom had van de woning, heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt. De (navorderings)aanslagen over de jaren 2009, 2010,
2011, 2013 en 2014 worden door de rechtbank vernietigd omdat niet aannemelijk is dat belanghebbende als buitenlands
belastingplichtige Nederlands inkomen heeft genoten. Met betrekking tot de verzuimboetes wegens het niet doen van aangifte heeft de
inspecteur niet aannemelijk gemaakt dat de uitnodigingen tot het doen van aangiften naar belanghebbende zijn verzonden, zodat ook de
verzuimboetes worden vernietigd. Dit geldt niet voor de verzuimboete die is opgelegd bij de aanslag over 2014, waarbij namens
belanghebbende is verzocht om uitstel van het doen van aangifte over dat jaar, zodat ervan moet worden uitgegaan dat de uitnodiging
belanghebbende dan wel haar toenmalige gemachtigde had bereikt. Ter zake van het verzoek om immateriëleschadevergoeding is de
rechtbank van oordeel dat de zaken zodanig ingewikkeld zijn dat de redelijke termijn verlengd moet worden met een jaar en drie
maanden, zodat van overschrijding geen sprake is. De rechtbank slaat daarbij acht op de onderlinge verwevenheid van de zaken, de
zaken van de heer X, de grote hoeveelheid bezwaar- en beroepsgronden en de uitzonderlijk lijvige gedingstukken.

(Beroep gegrond.)

Commentaar

In de onderhavige zaak is in de eerste plaats in geschil of belanghebbende – een vennootschap opgericht naar het recht van Gibraltar –
in fiscale zin in Nederland is gevestigd en in de onderhavige jaren binnenlands belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting.
Daarbij is tussen partijen niet in geschil dat de feitelijke leiding van belanghebbende berustte bij de heer X. De inspecteur stelde dat de
vennootschap in Nederland is gevestigd, omdat de heer X in Nederland woonachtig is en de feitelijke leiding derhalve ook vanuit
Nederland wordt uitgeoefend. Dat is de reden dat de inspecteur diverse (navorderings)aanslagen vennootschapsbelasting aan



belanghebbende heeft opgelegd.

Terecht komt de rechtbank tot het oordeel dat het feit dat X in Nederland woont nog niet zonder meer betekent dat X ook de feitelijke
leiding van belanghebbende in Nederland uitoefent. Op grond van art. 4 AWR dient immers naar de omstandigheden te worden
beoordeeld waar een lichaam is gevestigd. Volgens jurisprudentie van de Hoge Raad dient bij de beoordeling van de omstandigheden
van de vestigingsplaats van een lichaam in het algemeen ervan te worden uitgegaan dat de werkelijke leiding van het lichaam berust bij
zijn bestuur, en dat de vestigingsplaats overeenkomt met de plaats waar dit bestuur zijn leidinggevende taak uitoefent (HR 23
september 1992, nr. 27.293, ECLI:NL:HR:1992:ZC5105). Het is derhalve aan de inspecteur om te bewijzen dat de feitelijke leiding van
belanghebbende in Nederland werd uitgeoefend. Naar het oordeel van de rechtbank is de inspecteur hierin niet geslaagd. Mede gelet
op alle door belanghebbende naar voren gebrachte feiten en omstandigheden (zie r.o. 5.4) lijkt mij dat een terechte conclusie.

Vervolgens komt de vraag aan de orde of belanghebbende buitenlands belastingplichtig was als bedoeld in art. 3 Wet VPB 1969, voor
zover zij Nederlands inkomen heeft genoten. Voor de (navorderings)aanslagen over de jaren 2009 tot en met 2014 (met uitzondering
van 2012, waarbij het beroep niet-ontvankelijk werd verklaard bij gebrek aan fiscaal belang) heeft de inspecteur dit volgens de
rechtbank niet aannemelijk gemaakt. Voor het jaar 2008 was de inspecteur er volgens de rechtbank wel in geslaagd aannemelijk te
maken dat belanghebbende een winst van € 405.250 als binnenlands inkomen had genoten. De inspecteur had aanvankelijk nog
gesteld dat er sprake was van omkering en verzwaring van de bewijslast, maar de rechtbank is hier naar mijn mening terecht aan
voorbijgegaan. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (vgl. HR 2 oktober 2015, nr. 14/02335, NTFR 2015/2709) heeft voor
elke vanaf 1 juli 2011 gedane uitspraak op bezwaar immers te gelden dat de inspecteur zich slechts op de in art. 25, lid 3, AWR
voorziene omkering en verzwaring van de bewijslast kan beroepen indien hetzij een informatiebeschikking onherroepelijk is geworden,
hetzij de vereiste aangifte niet is gedaan. Omkering en verzwaring kon hier derhalve niet aan de orde zijn, nu de uitspraak op bezwaar
was gelegen na 1 juli 2011 en de inspecteur geen informatiebeschikking had genomen. Daarnaast was er geen sprake van het niet
doen van de vereiste aangifte, omdat belanghebbende in dit geval niet was uitgenodigd tot het doen van aangifte VPB voor het jaar
2008.

Ten slotte ga ik nog kort in op de door de inspecteur opgelegde verzuimboetes over de jaren 2011 tot en met 2014 in verband met het
niet doen van de aangiften VPB. De belanghebbende had gesteld dat hij niet rechtsgeldig was uitgenodigd voor het doen van aangiften.
De inspecteur had ter zitting verklaard dat hij wel uitnodigingen had verstuurd, maar dat hij deze niet meer kon vinden. Volgens vaste
jurisprudentie van de Hoge Raad kan van het niet doen van de vereiste aangifte alleen sprake zijn indien de inspecteur de betrokkene
heeft uitgenodigd tot het doen van aangifte en ligt het op de weg van de inspecteur om dit aannemelijk te maken (vgl. HR 24 juni 2016,
nr. 15/02343, NTFR 2016/1685). Een eventueel bewijs van verzending van de herinnering en de aanmaning tot het doen van aangifte
zijn daarbij onvoldoende. Nu de inspecteur niet aannemelijk had gemaakt dat de uitnodigingen tot het doen van aangiften naar
belanghebbende waren verzonden, kon er derhalve geen sprake zijn van het niet doen van de vereiste aangiften. De verzuimboetes
werden dus terecht door de rechtbank vernietigd. Alleen de verzuimboete over 2014 bleef in stand, omdat uit een brief van de
gemachtigde van belanghebbende bleek dat om uitstel van het doen van aangifte over dat jaar was verzocht. Hieruit leidde de rechtbank
af dat de uitnodiging belanghebbende dan wel haar gemachtigde over dat jaar wel had bereikt.

[1] Mr. A. Wolkers is werkzaam als Knowledge Counsel bij Hertoghs advocaten.
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