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Samenvatting

Aan belanghebbende is voor het jaar 2012 een ambtshalve aanslag vennootschapsbelasting opgelegd naar een belastbaar bedrag van
€ 40.000; ook is een verzuimboete opgelegd en is belastingrente in rekening gebracht. Belanghebbende heeft ter motivering van haar
hoger beroep een aangifte vennootschapsbelasting ingediend voor 2012. Het belastbare bedrag volgens deze aangifte is € 60.376. Het
hof volgt de inspecteur niet in zijn standpunt dat het beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard omdat belanghebbende geen
belang heeft bij het ingestelde hoger beroep. Een hoger beroep moet in beginsel wegens gebrek aan belang niet-ontvankelijk worden
verklaard als het de indiener ervan, ongeacht de aan te voeren gronden, niet in een betere positie kan brengen met betrekking tot het
bestreden besluit en eventueel bijkomende rechterlijke beslissingen. Omdat in het geval van belanghebbende niet kan worden gezegd
dat het hoger beroep als zodanig belanghebbende niet in een betere positie kan brengen, verklaart het hof het beroep niet niet-
ontvankelijk. Het hof kan immers tot het oordeel komen dat de aanslag lager moet worden vastgesteld. In dit geval strekt het beroep tot
verhoging van de aanslag, maar de rechtsmiddelen bezwaar, beroep en hoger beroep kunnen slechts strekken tot verlaging van de
aanslag en daarom moet het hoger beroep ongegrond worden verklaard. Nu niet is gebleken van feiten of (bijzondere) omstandigheden
die tot vermindering of vernietiging van de boete kunnen leiden is het hoger beroep ongegrond verklaard.

(Hoger beroep ongegrond.)

Commentaar

Een interessante uitspraak, waarin het verschil tussen de niet-ontvankelijkheid van een beroep enerzijds en de ongegrondheid van een
beroep anderzijds duidelijk naar voren komt. Voor de vraag wanneer sprake is van ‘een belang’ verwijst het hof naar het recente HR 12
mei 2017, nr. 15/05579, NTFR 2017/1382. Daarin is geoordeeld dat een belanghebbende ‘geen belang’ bij een procedure heeft indien
het aanwenden van een rechtsmiddel hem niet in een betere positie kan brengen met betrekking tot het bestreden besluit en eventuele
bijkomende (rechterlijke) beslissingen zoals die met betrekking tot proceskosten en griffierecht. In deze zaak concludeert het hof
daarom terecht dat belanghebbende wel degelijk een belang heeft, omdat het hoger beroep de belanghebbende in een betere positie
kan brengen. Het hoger beroep biedt immers de mogelijkheid dat het hof op andere (door belanghebbende aan te voeren) gronden tot
het oordeel kan komen dat de aanslag van jaar 2012 lager moet worden vastgesteld. Nu het hoger beroep uitsluitend strekt tot
verhoging van de aanslag – en er geen gronden zijn die strekken tot verlaging van de bestreden aanslag – verklaart het hof het hoger
beroep vervolgens ongegrond.

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