
NTFR 2017/1738 Volgens A-G IJzerman is er geen sprake van
rechtsgeldig compromis inzake opgelegde vergrijpboeten

Conclusie A-G IJzerman 24 mei 2017, nr. 16/04239
   
Belastingjaar/tijdvak 2005   Brondocument
Wetsartikelen BW-art. 7:900
Auteur mr. A. Wolkers  
ECLI ECLI:NL:PHR:2017:496

Samenvatting

De bedrijfsactiviteiten van belanghebbende bestonden uit advies- en begeleidingswerkzaamheden. Op 16 november 2010 is bij haar
een boekenonderzoek ingesteld, waarbij de aanvaardbaarheid van de aangiften VPB en OB over 2005 t/m 2009 zijn onderzocht. Met
dagtekening van 28 december 2010, voordat het boekenonderzoek was afgerond, heeft de inspecteur, ter voorkoming van verjaring,
een naheffingsaanslag OB opgelegd over 2005 in verband met een OB-schuld op de balans. Daarbij is een vergrijpboete opgelegd.
Tegen de naheffingsaanslag en boetebeschikking heeft belanghebbende tijdig bezwaar aangetekend.

Bij brief van 17 augustus 2011 heeft de boetespecialist van de inspecteur aan belanghebbende het verslag van het overleg van 16
augustus 2011 toegestuurd. Daarin staat: ‘Uiteindelijk heb ik u een compromis aangeboden waarin ik heb gesteld dat ik de totale boete
(over alle middelen en jaren) ga vaststellen op € 10.000. U heeft dit compromis geaccepteerd.’

Voorts staat in dezelfde brief: ‘Ik heb u gevraagd om het bezwaarschrift over 2005 in te trekken, zodat e.e.a. administratief afgewerkt
kan worden. U heeft aangegeven dat te willen doen. Afgesproken is dat u een exemplaar van deze brief voor akkoord getekend aan mij
zult retourneren.’ Belanghebbende heeft deze brief niet aan de boetespecialist geretourneerd. Daarom is de boetebeschikking
gehandhaafd.

In geschil is of er bij wijze van compromis een overeenkomst tot stand is gekomen, zoals verwoord door de boetespecialist in zijn brief
van 17 augustus 2011 ten aanzien van (het totaalbedrag van) de boeten over 1 januari 2005 t/m 31 december 2009. De feitenrechters
hebben de inspecteur in het gelijk gesteld: er is sprake van een compromis.

In haar cassatiemiddel klaagt belanghebbende erover dat het hof bij zijn vaststelling dat er een compromis is gesloten, niet in
overeenstemming heeft gehandeld met het BW en met het Besluit Fiscaal Bestuursrecht, met name met het daarin genoemde vereiste
dat een vaststellingsovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd.

A-G IJzerman merkt op dat een fiscaal compromis een vaststellingsovereenkomst is in de zin van art. 7:900 BW, zodat aan de hand van
het overeenkomstenrecht moet worden beoordeeld of het tot stand is gekomen en waartoe het de partijen verplicht. Art. 6:217 BW
bepaalt dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding daarvan. Art. 6:221 BW bepaalt dat een mondeling aanbod
vervalt wanneer het niet onmiddellijk wordt aanvaard. Nu belanghebbende het mondelinge aanbod van de boetespecialist niet
onmiddellijk heeft aanvaard, en dat evenmin achteraf schriftelijk heeft aanvaard, is er volgens de advocaat-generaal geen
(vaststellings)overeenkomst tot stand gekomen, ook niet voor een gedeelte van de boeten. Voorts wijst de advocaat-generaal erop dat
volgens de eigen regels van de Belastingdienst, zowel in het Besluit Fiscaal Bestuursrecht van 14 juli 2011 als in de rechtsvoorgangers
daarvan, de schriftelijke vorm is voorgeschreven. Het vertrouwensbeginsel en art. 4:84 Awb, dat een bestuursorgaan in beginsel de
wettelijke verplichting heeft om te handelen in overeenstemming met de voor hem geldende beleidsregels, impliceren volgens de
advocaat-generaal dat bij het ontbreken van schriftelijke vastlegging belanghebbende zich erop mag beroepen dat (mede) om die reden
geen rechtsgeldig compromis tot stand is gekomen.

De conclusie strekt ertoe dat het beroep in cassatie van belanghebbende gegrond dient te worden verklaard.

Commentaar

In deze conclusie geeft A-G IJzerman een uitgebreid overzicht van de wet- en regelgeving, wetsgeschiedenis, parlementaire
behandeling, jurisprudentie en literatuur op het gebied van het fiscale compromis. Alleen daarom al is deze conclusie lezenswaardig en
waardevol voor de praktijk.

In cassatie heeft belanghebbende onder meer aangevoerd dat de boetespecialist van de Belastingdienst haar geen aanbod tot een
fiscaal compromis in de zin van art. 7:900 BW heeft gedaan, maar dat er sprake is van een eenzijdige standpuntbepaling van de
boetespecialist omtrent de hoogte van de op te leggen boeten. Terecht merkt A-G IJzerman hierover op dat Hof Arnhem-Leeuwarden
deze stelling niet onbesproken had mogen laten. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt immers dat, als een belastingplichtige
zich akkoord verklaart met de eenzijdige standpuntbepaling van de inspecteur, er geen compromis in de zin van art. 7:900 BW tot stand
is gekomen (vgl. HR 25 november 1992, nr. 28.717, ECLI:NL:HR:1992:ZC5181 en HR 25 oktober 2000, nr. 35.697, NTFR 2000/1595).
A-G IJzerman leidt vervolgens uit deze jurisprudentie af dat voor een compromis vereist is dat dit is gesloten ter beëindiging of ter
voorkoming van onzekerheid of geschil. En daarvan was – zo concludeert IJzerman naar mijn mening terecht – nu juist geen sprake. De



boetespecialist en belanghebbende verschillen immers nog steeds van mening over de vraag of belanghebbende opzettelijk onjuiste
aangiften heeft gedaan. En daarmee is het voorgelegde voorstel van de boetespecialist om de boeten te matigen (blijkbaar in verband
met de financiële omstandigheden van belanghebbende) dus feitelijk een eenzijdige standpuntbepaling van de boetespecialist omtrent
de hoogte van de boeten.

Voor zover het aan belanghebbende gedane voorstel al zou zijn aan te merken als een aanbod voor een compromis in de zin van art.
7:900 BW, concludeert IJzerman dat er geen rechtsgeldig compromis tot stand is gekomen. Daarvoor is immers op grond van art. 6:221
BW vereist dat een mondeling aanbod onmiddellijk wordt aanvaard, of een schriftelijk aanbod binnen een redelijke tijd wordt aanvaard.
Beide gevallen doen zich hier niet voor.

Opvallend is dat de Belastingdienst in het onderhavige geval kennelijk niet heeft gehandeld in overeenstemming met de eigen
beleidsregels, zoals destijds opgenomen in het Besluit fiscaal bestuursrecht van 5 juli 2011, nr. BLKB2011/1087M, NTFR 2011/1613. In
dit besluit (zie met name onder punt 5 en 6) is voor het sluiten van een compromis de schriftelijke vorm voorgeschreven en krijgt de
belanghebbende ‘bedenktijd’ om zich te beraden (van dit laatste kan slechts worden afgeweken als de belanghebbende uitdrukkelijk
verklaart geen behoefte te hebben aan een bedenktermijn). De publicatie van een dergelijk beleidsbesluit vindt nu juist plaats met het
oog op de rechtszekerheid en de Belastingdienst past deze besluiten in verband met de rechtsgelijkheid landelijk uniform toe (zie in dit
verband punt 2 van voornoemd besluit). Bovendien bepaalt art. 4:84 Awb dat een bestuursorgaan in beginsel de wettelijke verplichting
heeft om te handelen in overeenstemming met de voor hem geldende beleidsregels.

Kennelijk heeft de belanghebbende dit besluit eerst in cassatie naar voren gebracht en is het in de procedures bij de rechtbank en het
hof niet aan de orde geweest. Dat laat onverlet dat A-G IJzerman hier – naar mijn mening terecht – concludeert dat het
vertrouwensbeginsel en art. 4:84 Awb de inspecteur ‘dwingen’ tot het volgen van de schriftelijke vorm en dat de belanghebbende zich
erop mag beroepen dat bij gebrek aan schriftelijke vastlegging geen rechtsgeldige vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen.

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