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Samenvatting

In een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting is het hoger beroep van belanghebbende gegrond verklaard. Hof Den
Haag (2 november 2016, nr. 16/00233, NTFR 2017/310) heeft de heffingsambtenaar veroordeeld tot vergoeding van het door
belanghebbende betaalde griffierecht van € 124. In cassatie klaagt belanghebbende erover dat hij voor het hoger beroep € 503 aan
griffierecht heeft betaald. De Hoge Raad heeft ambtshalve informatie ingewonnen bij het Landelijk Diensten Centrum Rechtspraak.
Daaruit is gebleken dat belanghebbende inderdaad € 503 aan griffierecht heeft betaald. Gelet daarop vernietigt de Hoge Raad de
hofuitspraak voor zover deze betrekking heeft op de vergoeding van griffierecht en stelt deze vergoeding zelf vast op € 503.

Feiten

2.1. Het Hof heeft geoordeeld dat de heffingsambtenaar een griffierecht ten bedrage van € 124 aan belanghebbende dient te
vergoeden. (…)

Geschil

2.1. (…) Tegen dat oordeel richt zich de klacht van belanghebbende. Onder overlegging van de nota griffierecht voert zij aan dat zij ter
zake van het hoger beroep € 503 aan griffierecht heeft betaald.

Rechtsoverwegingen

2.2. De klacht treft doel. Blijkens ambtshalve ingewonnen informatie bij het Landelijk Diensten Centrum Rechtspraak te Utrecht is op 13
mei 2016 een bedrag van € 503 aan griffierecht met betalingskenmerk 001 en debiteurnummer 002 bijgeschreven op de rekening van
het Hof. Dit betalingskenmerk en debiteurnummer komen overeen met de door belanghebbende overgelegde nota griffierecht.

2.3. Gelet op het onder 2.2 overwogene kan ’s Hofs uitspraak niet in stand blijven. De Hoge Raad kan de zaak afdoen.

(Volgt vernietiging van de hofuitspraak voor zover deze betreft de vergoeding van het griffierecht en gelast dat het betaalde griffierecht
van € 503 wordt vergoed.)

Commentaar

Op grond van art. 8:109, lid 1, onderdeel c, AWB bedraagt het griffierecht € 503 als anders dan door een natuurlijk persoon hoger
beroep is ingesteld. Indien de belastingrechter het beroep vervolgens gegrond verklaart, houdt de uitspraak tevens in dat aan de
indiener van het beroepschrift het griffierecht wordt vergoed door het bestuursorgaan (art. 8:74 AWB). In het onderhavige geval had de
belanghebbende – een rechtspersoon – € 503 griffierecht betaald. In de uitspraak van het hof – waarbij het hoger beroep van
belanghebbende gegrond was verklaard – was echter geoordeeld dat het bestuursorgaan slechts een griffierecht van € 124 diende te
vergoeden. Tegen dat oordeel richtte zich in cassatie de klacht van belanghebbende.

In een korte en bondige uitspraak concludeert de Hoge Raad vervolgens terecht dat de hofuitspraak wat betreft de hoogte van de
vergoeding van het griffierecht moet worden vernietigd en stelt de vergoeding zelf vast op € 503. Ter controle van de klacht van
belanghebbende had de Hoge Raad ambtshalve informatie ingewonnen bij het Landelijk Diensten Centrum Rechtspraak te Utrecht,
waaruit inderdaad was gebleken dat de door belanghebbende overgelegde nota griffierecht van € 503 op de rekening van het hof was
bijgeschreven. Bij het Landelijk Diensten Centrum Rechtspraak zijn de bedrijfsvoeringstaken van alle gerechten en andere instanties van
de rechtspraak ondergebracht, waaronder bijvoorbeeld de inning van griffierechten en proceskostenveroordelingen.
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