
BTW-bulletin 2018/1

Een objectieve toets bij pleitbaar standpunt geldt ook in btw-zaken
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Het pleitbare standpunt is een niet weg te denken thema in de fiscaliteit. Het antwoord op de vraag of sprake dient te zijn
van een objectief dan wel subjectief pleitbaar standpunt is lang in het ongewisse gebleven. Op 21 april 2017 heeft de
belastingkamer van de Hoge Raad in een zaak over vennootschapsbelasting het verlossende woord gegeven: een pleitbaar
standpunt dient naar objectieve maatstaven te worden beoordeeld (ECLI:NL:HR:2017:638). Het pleitbaar standpunt speelt
uiteraard ook een rol in btw-zaken, hetgeen de Hoge Raad in rechtsoverweging 3.4.6. nogmaals expliciet heeft overwogen.
Op dit arrest, de daaropvolgende rechtspraak en de gevolgen voor de praktijk wordt in dit artikel ingegaan.

Hoge Raad 21 april 2017: de kaders van het pleitbare standpunt

In de Credit Suisse-arresten van 21 april 2017 betreft het een structuur waarbij winstvennootschappen zijn aangekocht en
daarna leningen zijn aangegaan met als doel om de verschuldigde rente over die leningen in mindering te brengen op de
winst van de gekochte winstvennootschappen. Zo wordt de winst beperkt en wordt minder vennootschapsbelasting
geheven. De vraag is of hier sprake is van fraus legis, zodat de renteaftrek door de inspecteur kan worden gecorrigeerd. De
Hoge Raad meent van wel, zodat de correctie terecht is. Er is echter geen plaats voor een boete, aangezien sprake is van
een pleitbaar standpunt.
Hanteert de Hoge Raad hier een subjectief of objectief pleitbaar standpunt? Bij een subjectieve beoordeling van een beroep
op een pleitbaar standpunt is relevant of de belastingplichtige dit standpunt ten tijde van het doen van de aangifte heeft en
kan een later ingenomen en/of aangevoerd pleitbaar standpunt dat opzet niet wegnemen. Bij een objectieve benadering
maakt het niet uit of de belastingplichtige bij het doen van de aangifte een pleitbare uitleg voor ogen heeft gehad, omdat
beboeting achterwege blijft als er op enig moment pleitbare argumenten kunnen worden aangedragen.
De staatssecretaris haalt in cassatie aan dat uit de rechtspraak (ECLI:NL:HR:2013:32) valt af te leiden dat een (beperkt)
subjectieve toets moet worden aangelegd om te beoordelen of sprake is van een pleitbaar standpunt (in die zin dat het al
dan niet pleitbare standpunt van de belastingplichtige moet worden weerspiegeld in diens handelen). Het ging in de zaak uit
2013 om optierechten waarvan door de belastingplichtige de vraag werd opgeworpen in welk jaar ze waren belast. De
belastingplichtige had de optierechten echter in geen enkel jaar in de belastingaangifte opgenomen.
Advocaat-generaal Wattel concludeert (zie overweging 9.24 en 9.25) evenwel dat uit de rechtspraak van de Hoge Raad
een objectieve benadering van het pleitbaar standpunt moet worden afgeleid. De door de staatssecretaris genoemde
rechtspraak staat daar niet aan in de weg, omdat de belastingplichtige een ander, niet-pleitbaar standpunt had
ingenomen (‘van pleitbaarheid is geen sprake als het gepresenteerde, mogelijk wel pleitbare standpunt irrelevant is omdat
in werkelijkheid een ander, niet-pleitbaar standpunt is ingenomen’) en sprake was van een niet-verdedigbare
rechtstoepassing op verzwegen feiten (‘in deze gevallen gaat het in wezen om jokken over de feiten (opzettelijke
verzwijging van (een bron van) inkomsten) en niet om een verdedigbare rechtstoepassing op niet-verzwegen feiten’).
De Hoge Raad oordeelt op 21 april 2017:
“3.4.5. Indien een onjuiste belastingaangifte wordt gedaan, kan ter zake daarvan geen vergrijpboete als bedoeld in de
artikelen 67d en 67e AWR worden opgelegd indien aan die aangifte een standpunt ten grondslag ligt dat gebaseerd kan
worden op een pleitbare uitleg van het (fiscale) recht, in die zin dat de belastingplichtige ten tijde van het doen van die
aangifte – naar objectieve maatstaven gemeten – redelijkerwijs kon en mocht menen dat deze uitleg en daarmee de door
hem gedane aangifte juist was. In een dergelijk geval kan niet worden gezegd dat het aan opzet of grove schuld van de
belastingplichtige te wijten is dat die aangifte onjuist is dan wel dat daardoor te weinig belasting is geheven, ook al wordt het
aan die aangifte ten grondslag liggende standpunt later door de rechter onjuist bevonden. Omdat de pleitbaarheid van dat
standpunt naar objectieve maatstaven moet worden beoordeeld, en mede gelet op hetgeen hiervoor in 3.4.4 is
vooropgesteld, is in dit verband niet van belang of de belastingplichtige bij het doen van de aangifte de pleitbare maar later
onjuist bevonden uitleg voor ogen heeft gestaan.”
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En passant haalt de Hoge Raad nog aan dat de rechtsoverwegingen met betrekking tot de beboeting bij een pleitbaar
standpunt ook gelden voor de vergrijpboete van art. 67f Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Het arrest is dus ook
van toepassing op boetes bij correcties in de btw.
Daar voegt de Hoge Raad nog aan toe dat ook voor een strafrechtelijke veroordeling in de zin van art. 69 lid 2 AWR
geen plaats is als sprake is van een objectief pleitbaar standpunt. Voor een veroordeling van belastingfraude is minst
genomen voorwaardelijk opzet nodig: de belastingplichtige moet dan bewust de aanmerkelijke kans hebben
aanvaard dat hij geen c.q. een onjuiste/onvolledige aangifte heeft gedaan. Dat laatste doet zich volgens de Hoge
Raad niet voor ‘indien, al dan niet achteraf bezien, de door de betrokkene aanvaarde kans dat de aangifte onjuist of
onvolledig zou blijken te zijn, niet aanmerkelijk was.’
Ook in het fiscale strafrecht kiest de Hoge Raad dus voor een objectieve benadering. De rechtsoverweging blinkt naar onze
mening niet uit in helderheid als het gaat om de vraag of dit geldt voor doelopzet (‘willens en wetens handelen’) of
uitsluitend voor een situatie waarin voorwaardelijk opzet aan de orde is. De Hoge Raad plaatst deze overweging eerst in het
kader van art. 69 AWR, zodat moet worden aangenomen dat dit voor alle opzetgradaties geldt. De Hoge Raad gaat verder
met de uitleg in het kader van de ‘aanmerkelijke kans’. Die speelt uitsluitend bij voorwaardelijk opzet (en niet bij doelopzet)
een rol.
De strafkamer van de Hoge Raad oordeelde eerder in het arrest van 6 maart 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BQ8596):
“Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat indien de verdachte het verweer voert dat hij bij het doen
van belastingaangifte heeft gehandeld op grond van een zogenoemd fiscaal pleitbaar standpunt, de rechter dient te
beoordelen of hij redelijkerwijs kon en mocht menen dat de wijze waarop hij die aangifte heeft gedaan, toelaatbaar was (vgl.
HR 8 februari 2005, LJN AR3719). Indien de rechter evenwel vaststelt dat de verdachte, toen hij deze aangifte deed niet in
de veronderstelling verkeerde dat de wijze waarop deze aangifte is gedaan toelaatbaar was, stuit het verweer reeds op die
vaststelling af.”
Gelet op de mededelingen van de president van de Hoge Raad over ‘zaaksoverstijgend raadkameren’ gaan wij ervan uit dat
de belastingkamer dit arrest heeft afgestemd met de strafkamer. Er wordt in het recente arrest van 21 april 2017 echter niet
gemeld dat de Hoge Raad op dit punt ‘om gaat’.
Duidelijkheid hieromtrent in het strafrecht is er onlangs gekomen door het arrest van de strafkamer van de Hoge Raad van 3
oktober 2017 (ECLI:NL:HR:2017:2542). Ook het pleitbare standpunt komt aan de orde, hoewel het cassatieberoep al op
een ander middel gegrond wordt verklaard. De strafkamer citeert letterlijk uit de overwegingen van het arrest van de
belastingkamer van de Hoge Raad van 21 april 2017. Uit deze overweging ten overvloede kan niet anders worden afgeleid
dan dat de strafkamer van de Hoge Raad het toetsingskader omtrent het pleitbaar standpunt zoals geformuleerd door de
belastingkamer accepteert.
In theorie lijkt denkbaar dat een beroep op een objectief pleitbaar standpunt zich in het fiscale strafrecht beperkt tot
voorwaardelijk opzet. Dit kan mogelijk worden afgeleid uit het arrest van de Hoge Raad uit 2012
(ECLI:NL:HR:2012:BQ8596). Dit lijkt ons vanuit het oogpunt van rechtszekerheid en rechtseenheid geen wenselijke situatie
(zie ook het commentaar van G.M. Boezelman en M. Coenen bij het arrest van 21 april 2017 in NbSr 2017/220).

Het pleitbare standpunt in de btw tot 21 april 2017

Aan een belastingplichtige was een naheffingsaanslag btw opgelegd met een boete. De belastingplichtige stelde dat de
correcties inzake het Besluit Uitsluiting Omzetbelasting 1968 (BUA) geen stand konden houden, gelet op de aangevoerde
onverbindendheid van het BUA onder verwijzing naar de gestelde prejudiciële vragen aan het HvJ. De staatssecretaris
overweegt in het verweerschrift in cassatie dat sprake is van een pleitbaar standpunt. De Hoge Raad vindt hierin een
ambtshalve grond voor cassatie en verklaart het cassatieberoep gegrond (ECLI:NL:HR:2010:BO0402).
Bij Hof Amsterdam ging het om een (zelfstandig gevestigde) advocate die toetrad tot een vennootschap, een Limited
Liability Partnership (LLP) en op enig moment weer voor zichzelf ging werken. In die periode is geen omzet aangegeven,
maar wel voorbelasting teruggevraagd. De advocate heeft volgens het hof niet de vereiste zelfstandigheid om als btw-
ondernemer op te treden. Echter de boeten zijn niet terecht opgelegd, om
“dat belanghebbende, niet zijnde een omzetbelastingdeskundige, gelet op haar functioneren in de keten en de gebruikelijke
gang van zaken bij advocatenorganisaties in redelijkheid kon menen dat zij als ondernemer handelde en dat daarom ter
zake van de door haar gemaakte kosten aftrek van omzetbelasting mogelijk was.”
Dit wordt door het hof echter niet zo ver doorgetrokken dat zij ook een pleitbaar standpunt had voor de aftrek van
voorbelasting bij het ontbreken van (correcte) facturen, omdat dit zozeer in strijd is met de geldende wettelijke bepalingen
en de jurisprudentie (ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ4633). De Hoge Raad doet het cassatieberoep af met art. 81 Wet RO
(ECLI:NL:HR:2013:2068).
Een interessante zaak waar het pleitbaar standpunt en de Italmoda-zaak (ECLI:EU:C:2014:2455) inzake het weigeren van
aftrek van voorbelasting als iemand betrokken is bij btw-fraude bij elkaar komen, is de uitspraak van Rechtbank Zeeland-
West-Brabant van 6 april 2016 (ECLI:NL:RBZWB:2016:3014). De belastingplichtige kocht koffie in en verkocht dat aan
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afnemers in andere EU-lidstaten, waarbij later bleek dat sprake was van btw-fraude in de leveringsketen. Op grond van
Italmoda kan het recht op aftrek van voorbelasting worden geweigerd als de belastingplichtige ‘wist of had moeten weten
dat hij met de handeling waarvoor aanspraak op het betrokken recht wordt gemaakt, deelnam aan fraude ter zake van de
btw in het kader van een keten van leveringen’. Ten aanzien van de boete overweegt de rechtbank dat in de jaren dat de
belastingplichtige aftrek van voorbelasting heeft geclaimd nog niet vaststond of de belastingplichtige daar recht op had.
De Hoge Raad had daar immers ook zodanige twijfels over, gelet op de prejudiciële vragen aan het HvJ. Ook bleek toen
niet uit de wet dat in een fraudegeval het recht op aftrek moet worden geweigerd. Het standpunt van de belastingplichtige
(‘zo lang ik handel conform de wet, handel ik correct’) is derhalve pleitbaar, zodat de boete moet komen te vervallen.

De ontwikkelingen in de jurisprudentie sinds 21 april 2017

In de latere jurisprudentie over onder andere indirecte belastingen wordt al verwezen naar het arrest van de Hoge Raad van
21 april 2017.
In een uitspraak van 27 juni 2017 van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is het beroep op een pleitbaar standpunt
afgewezen (ECLI:NL:GHARL:2017:5323). Onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 21 april 2017
oordeelt het hof dat de belastingplichtige ‘naar redelijke maatstaven gemeten, redelijkerwijs niet [kon] menen dat’ sprake is
van een woning als een onroerende zaak bestemd is als kantoorgebouw (hetgeen verschil maakt voor het tarief van de
overdrachtsbelasting).
Een andere recente casus waarin de belastingplichtige een beroep doet op een pleitbaar standpunt is eveneens van dit hof
(van 10 mei 2017). Het beroep op een pleitbaar standpunt wordt niet gehonoreerd, omdat de belastingplichtige volgens het
hof redelijkerwijs niet kon menen dat – hoewel de inspecteur tweemaal heeft aangegeven dat een rittenadministratie moet
worden bijgehouden – zonder het overleggen van een rittenadministratie aannemelijk kan worden gemaakt dat minder dan
500 km privé met een (door de werkgever ter beschikking gestelde) auto is gereden (ECLI:NL:GHARL:2017:3897).
Daarnaast heeft ook de Hoge Raad zich inmiddels (nogmaals) uitgelaten over een beroep op een pleitbaar standpunt
(ECLI:NL:HR:2017:1611). De belastingplichtige stelt dat sprake is van een pleitbaar standpunt, aangezien bij het indienen
van de aangiften loonheffing nog onduidelijk was of een afdrachtvermindering kon worden toegepast als materieel wel maar
formeel niet aan de voorwaarden wordt voldaan. De Hoge Raad verwijst naar zijn arrest van 21 april 2017 en oordeelt dat,
nu niet is voldaan aan formele voorwaarden, geen sprake is van een naar objectieve maatstaven gemeten pleitbaar
standpunt voor de toepassing van afdrachtvermindering. Uiteindelijk is het cassatieberoep toch nog gegrond, omdat nader
onderzocht moet worden of de belastingplichtige mocht vertrouwen op de door hem ingeschakelde adviseur.
Ook zonder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad wordt een beroep op het pleitbaar standpunt door feitenrechters in
zaken over indirecte belastingen beoordeeld. In een uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over de toepassing
van een vrijstelling van btw bij opleidings- en registratiediensten wordt een beroep op een pleitbaar standpunt gehonoreerd
naar aanleiding van door de belastingplichtige genoemde jurisprudentie van het HvJ. De verzuimboetes worden vernietigd
(ECLI:NL:GHARL:2017:5577). In zaken van Rechtbank Zeeland-West-Brabant over de verlegging van btw bij de verkoop
van onroerend goed (ECLI:NL:RBZWB:2017:3954), Rechtbank Zeeland-West-Brabant over de loonheffing ter zake van
Bulgaarse arbeidskrachten (ECLI:NL:RBZWB:2017:4881) en Rechtbank Noord-Holland over de verschuldigdheid van btw
met betrekking tot een Nationale Entertainmentcard (ECLI:NL:RBNHO:2017:4610) wordt een beroep op het pleitbaar
standpunt beoordeeld en verworpen. Het door de belastingplichtige ingenomen standpunt wordt in deze zaken ofwel niet
pleitbaar geacht ofwel is door de belastingplichtige niet toegepast.
Kortom, het leerstuk van het pleitbaar standpunt wordt ook in btw-zaken nog steeds veelvuldig ingeroepen om een boete
van tafel te krijgen. Uit deze jurisprudentie blijkt echter dat het formuleren van een pleitbaar standpunt nauw luistert, omdat
al snel aan de pleitbaarheid van een standpunt wordt getwijfeld.

Wat leert dit arrest voor de btw-praktijk?

Hoewel een volledig objectieve benadering door de Hoge Raad lijkt te zijn uitgesproken, is het wellicht vanuit strategisch
oogpunt voor verweren tegen de boete nodig om nog enige terughoudendheid te betrachten. Uit de recent gewezen
jurisprudentie vloeit namelijk voort dat het handelen van een belastingplichtige toch meespeelt bij de beoordeling van een
pleitbaar standpunt. Het gaat dan veelal om formaliteiten en de feitelijke gang van zaken en niet om de uitleg van complexe
(fiscale) wet- en regelgeving. Maar wat maakt echter de fiscale regelgeving complex? En vanuit wiens perspectief dient dat
te worden bepaald?
Als dit arrest van de Hoge Raad toch nog ruimte laat voor bestraffing bij doelopzet, verdient het de voorkeur om zorgvuldig
om te gaan met de reconstructie van de feitelijke gang van zaken bij de onderbouwing van het pleitbaar standpunt. Een
‘bekennende’ verklaring van een ‘verdachte’ belastingplichtige in de beginfase van een controleonderzoek of procedure kan
immers aan de pleitbaarheid van een later in te nemen standpunt in de straf- of boetezaak in de weg staan. Een beroep op
het zwijgrecht heeft dan wellicht de voorkeur. Deze lezing van het arrest van de Hoge Raad van 21 april 2017 zou dan tot
onrechtvaardige uitkomsten kunnen leiden als een zwijgende verdachte vrijuit gaat en een bekennende verdachte niet,
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terwijl de complexiteit van de fiscale regelgeving in beide gevallen hetzelfde is.
Naast de benodigde duidelijkheid over de benadering van het leerstuk van het pleitbaar standpunt vormt dit arrest ook een
bevestiging van het informele verschoningsrecht van de adviseur. Uit het arrest blijkt immers dat ter discussie heeft gestaan
of het hof kennis heeft moeten nemen van opinies van door belanghebbende ingeschakelde advocaten en
belastingadviseurs. Het hof heeft geoordeeld dat het niet nodig is om belanghebbende te verplichten om deze opinies op
grond van art. 8:45 Algemene wet bestuursrecht in te brengen in het geding. De Hoge Raad is het hiermee eens en oordeelt
dat het hof tot zijn oordeel kon komen zonder kennis te nemen van de genoemde opinies vanwege het geobjectiveerde
karakter van de aan te leggen maatstaf bij het pleitbaar standpunt.
Dit oordeel benadrukt derhalve dat de fiscale analyse en advisering van de belastingadviseur ten tijde van het doen van de
aangifte of in de periode daaraan voorafgaand niet relevant zijn om een bij het indienen van de aangifte ingenomen
standpunt te beoordelen. De inspecteur kan en mag derhalve ook niet om overlegging van deze adviezen vragen. Het dient
de belastingplichtige vrij te staan om zelf een keuze te maken of een eerder ingewonnen opinie ten behoeve van zijn
verdediging dient te worden verstrekt.
Tot slot nog het volgende. Ook op btw-gebied zijn belastingbesparende structuren een fenomeen waarover veelvuldig
wordt geprocedeerd. De vraag is of het arrest van 21 april 2017 (ook) met zich meebrengt dat een boete achterwege
dient te blijven in zaken waarin sprake is van misbruik van recht (fraus legis). In navolging van de annotatie van prof.
D.S. Smit (FED 2017/120) menen wij dat in fraus legis-situaties kan worden beargumenteerd dat in dergelijke gevallen ‘per
definitie’ kan worden gesteld dat het handelen objectief pleitbaar was. Van fraus legis is immers sprake als wordt gehandeld
in overeenstemming met de tekst van de wet, maar (achteraf bezien) in strijd met doel en strekking van de wet.

Conclusie

Met het arrest van 21 april 2017 heeft de Hoge Raad een belangrijk oordeel geveld voor de beoordeling van een pleitbaar
standpunt. Een dergelijk standpunt dient objectief te worden beoordeeld en leidt ertoe dat geen verzuim- of vergrijpboete
kan worden opgelegd (paragraaf 4 BBBB). Dit leerstuk geldt ook voor beboeting in btw-zaken. Eenzelfde lijn trekt de Hoge
Raad voor de strafrechtelijke vervolging van belastingfraude.
Belangrijk voor de praktijk is de constatering dat rechters de nadruk zullen leggen op de beoordeling van de pleitbaarheid
van een standpunt ‘as such’. Het is van belang om een (mogelijk) beroep op een pleitbaar standpunt in een zo vroeg
mogelijk stadium te onderkennen zodat een verweer op dit punt zo goed mogelijk kan worden vormgegeven. Daaraan
voegen we nog toe dat in fraus legis-situaties beargumenteerd kan worden dat een vergrijpboete achterwege dient te
blijven, omdat in dergelijke situatie de objectieve pleitbaarheid een gegeven is, anders zou men niet aan het leerstuk van
fraus legis toekomen.
Daarnaast geeft de Hoge Raad aan dat de bij het indienen van de aangifte opgestelde opinies voor de beoordeling van een
pleitbaar standpunt niet per definitie relevant zijn. Daarmee wordt het informele verschoningsrecht van de adviseur
nogmaals herhaald en moet worden geconcludeerd dat deze door de inspecteur niet mogen worden opgevraagd.

Voetnoten

[1]

Mr. A.A. (Anke) Feenstra en mr. K.M.G. (Kim) Demandt zijn verbonden aan Hertoghs advocaten.
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