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In het afgelopen jaar is veel btw-jurisprudentie verschenen over de vraag of een bezwaarschrift tegen de voldoening op
aangifte te laat was ingediend en of de inspecteur dat bezwaarschrift vervolgens terecht, wegens de termijnoverschrijding,
niet-ontvankelijk mocht verklaren. Maar wat zijn de consequenties van een te laat ingediend bezwaarschrift en hoe kan de
belastingplichtige zijn recht op btw-teruggaaf alsnog effectueren?
In dit artikel gaan wij in op de situatie dat te laat bezwaar is gemaakt en het fenomeen van de ambtshalve beslissing van de
inspecteur. Wat zijn de verschillen tussen een te laat ingediend bezwaarschrift en een verzoek om ambtshalve
vermindering?

Mr. R. Jeronimus en mr. R. Vos[1]

Bezwaar maken: terug naar de basis

Als het gaat om het maken van bezwaar wordt de belastingplichtige geconfronteerd met het gesloten stelsel van
rechtsbescherming. Het gesloten stelsel geeft namelijk expliciet aan welke beslissingen voor bezwaar en beroep vatbaar
zijn. Is een bepaalde beslissing van de inspecteur (of ontvanger) geen voor ‘bezwaar vatbare beslissing’, dan kan de
belastingplichtige hiertegen geen bezwaar maken. De genomen beslissing staat daarmee in beginsel vast. In de gevallen
dat de belastingplichtige zich niet tot de belastingrechter kan wenden, is de civiele rechter aangewezen om zich als
restrechter over een bepaald geschil te buigen.
In de wereld van de btw kan de belastingplichtige bezwaar maken tegen zijn voldoening op aangifte alsook tegen
naheffingsaanslagen als hij van mening is dat te veel is voldaan of wordt nageheven.

Bezwaar tegen de voldoening op aangifte

Indien de belastingplichtige van mening is dat hij te veel btw heeft voldaan dan staat ingevolge art. 26 lid 2 Algemene wet
inzake rijksbelastingen (AWR) tegen de op eigen aangifte voldane btw bezwaar open.
Op grond van de artt. 6:7 en 6:8 Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met art. 22j AWR bedraagt de
bezwaartermijn zes weken en gaat deze termijn lopen met ingang van de dag na die van voldoening van de btw.
Wanneer de voldoening op aangifte van btw nog niet heeft plaatsgevonden, staat tegen die voldoening dus ook nog geen
bezwaar open (Hoge Raad 21 mei 2010, ECLI:NL:HR:2010:BG5375). Het is dus ook niet mogelijk geldig bezwaar te maken
tegen toekomstige tijdvakken. Een belastingplichtige moet zich er dan ook bewust van zijn dat opvolgende bezwaarschriften
tegen de voldoeningen moeten worden ingediend.

Bezwaar tegen een naheffingsaanslag

Indien btw op aangifte behoorde te worden voldaan en deze geheel of gedeeltelijk niet is betaald, dan kan de inspecteur de
te weinig geheven belasting naheffen, op basis van art. 20 AWR.
Voor het indienen van een bezwaarschrift geldt eveneens een termijn van zes weken. Deze termijn vangt op grond van art.
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22j AWR aan op de dag na die van de dagtekening van het aanslagbiljet.
Ingevolge art. 6:9 Awb is een bezwaarschrift tijdig ingediend wanneer het voor het einde van de termijn door het
bestuursorgaan is ontvangen. Als het bezwaarschrift per post wordt verstuurd, is het ook tijdig ingediend wanneer het voor
afloop van de termijn op de post is gedaan en door het bestuursorgaan is ontvangen binnen een week na afloop van de
termijn.
Als een belastingplichtige te laat bezwaar maakt en zijn bezwaar dus buiten de termijn van art. 22j AWR is ingediend, dan is
zijn bezwaar in beginsel niet-ontvankelijk. De beslissing van de inspecteur staat daarmee in rechte vast. Dit betekent
normaliter dat geen bezwaar kan worden gemaakt en dat de fiscale rechter niet bevoegd is om over het geschil te
beslissen.
De belastingplichtige kan zich echter nog tot de civiele rechter wenden, maar de civiele rechter zal het niet bestreden besluit
(door de niet-ontvankelijkheid) in bijna alle gevallen als rechtmatig achten en de belastingplichtige in het ongelijk stellen.

Rechtsbescherming bij een te laat ingediend bezwaar: de verschoonbare termijnoverschrijding

Als een bezwaarschrift niet voldoet aan één van de vormvereisten als bedoeld in art. 6:6 Awb kan een bezwaarschrift niet-
ontvankelijk worden verklaard, nadat de inspecteur de indiener vier weken en daarna nogmaals twee weken de gelegenheid
geeft om dat verzuim te herstellen. Deze herstelmogelijkheid gaat niet op indien een bezwaar niet-ontvankelijk is verklaard
wegens een termijnoverschrijding.
De artikelen die over de termijnen van bezwaar en beroep gaan, zijn dan ook van openbare orde. Hieruit vloeit voort dat de
inspecteur en de rechter de juiste toepassing van deze bepaling ambtshalve beoordelen, dus ook zonder dat een van de
procespartijen hier een beroep op heeft gedaan.
Als een belastingplichtige te laat bezwaar (of beroep) maakt en zijn bezwaar dus buiten de termijn van art. 22j AWR is
ingediend, kan dit gebrek alleen worden hersteld indien de belastingplichtige aannemelijk kan maken dat het niet of niet
tijdig indienen van het bezwaarschrift niet aan de belastingplichtige valt toe te rekenen. In die gevallen spreken we van een
verschoonbare termijnoverschrijding in de zin van art. 6:11 Awb.
Van een verschoonbare termijnoverschrijding is enkel sprake als er omstandigheden zijn waardoor het te laat indienen van
het bezwaar- of beroepschrift in redelijkheid niet aan de indiener valt toe te rekenen. Hierbij kan gedacht worden aan
persoonlijke omstandigheden waardoor het bezwaar niet ingediend kon worden, formele punten zoals het ontbreken van
een rechtsmiddelverwijzing of dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur meebrengen dat een
termijnoverschrijding verschoonbaar moet worden geacht.
Uit de jurisprudentie in de periode 2018 tot en met heden wordt de vraag of sprake is van een verschoonbare
termijnoverschrijding (in de btw) wisselend beantwoord. Of sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding blijft dan
ook afhangen van de omstandigheden van een bepaald geval.
Zo kan een te laat (of niet) ingediend bezwaarschrift wegens de verschoonbare termijnoverschrijding alsnog ontvankelijk
worden verklaard omdat de belastingplichtige een brief van de inspecteur zo heeft opgevat dat zij geen bezwaar meer
hoefde te maken voor toekomstige tijdvakken (Rechtbank Gelderland 22 maart 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:1077) of als de
belastingplichtige niet weet dat voor elk (toekomstig) kwartaal afzonderlijk bezwaar moest worden gemaakt terwijl bij de
inspecteur bekend was dat beroepsgenoten en beroepsverenigingen procedures voerden en werd afgesproken eerst de
uitkomst van deze procedures af te wachten voordat de bezwaren werden behandeld (Rechtbank Gelderland 9 augustus
2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:3507). Soms komt de rechter de belastingplichtige ook tegemoet als de inspecteur een
verwachting heeft gewekt dat voor toekomstige tijdvakken geen bezwaar hoefde te worden gemaakt en dat de
belastingplichtige wegens het ontbreken van een rechtsmiddelenverwijzing bij aangiftebelastingen ook niet wist dat telkens
bezwaar moest worden gemaakt (Rechtbank Gelderland 21 augustus 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:3596).
Er is echter geen regel te geven wanneer een beroep op de verschoonbare termijnoverschrijding in de zin van art. 6:11 Awb
wordt gehonoreerd. Als een belastingplichtige wordt bijgestaan door een professionele gemachtigde dan kan de kennis dat
tegen elke voldoening op aangifte binnen de bezwaartermijn bezwaar moet worden gemaakt de belastingplichtige ook
worden tegengeworpen ondanks dat eigen kennis ontbreekt (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 5 februari 2019,
ECLI:NL:GHARL:2019:978). Ook als onduidelijkheid bestaat over termijnen die (mede) het gevolg is geweest van door de
inspecteur gecreëerde onduidelijkheid, wordt een verschoonbare termijnoverschrijding niet aangenomen omdat bij de
belastingplichtige de verantwoordelijkheid ligt om tijdig bezwaar te maken (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 februari
2019, ECLI:NL:GHARL:2019:1506).
Zoals beschreven rust de verantwoordelijkheid om tijdig bezwaar te maken op de belastingplichtige. Dit brengt met zich mee
dat ook de stelplicht en bewijslast (vrije bewijsleer) over feiten en omstandigheden die een termijnoverschrijding
verschoonbaar kunnen maken, in beginsel op de belastingplichtige rusten omdat hij diegene is die het bezwaar- of
beroepschrift heeft ingediend. De enkele uitzondering op deze bewijsregel bestaat voor de verzuim- en de vergrijpboete.
Doordat de bestuurlijke boete onder de werking van art. 6 EVRM valt, moet de eerbiediging van het recht op toegang tot de
rechter worden gewaarborgd. Dit brengt met zich mee dat indien een belastingplichtige bij een bestuurlijke boete stelt dat
sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding de niet-ontvankelijkverklaring alleen mogelijk is als de inspecteur de
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onjuistheid van die stelling aannemelijk maakt.

Een verzoek om ambtshalve vermindering

Voor gevallen dat de belastingplichtige geen mogelijkheid meer heeft om bezwaar te maken of indien zijn bezwaar niet-
ontvankelijk is verklaard, staat voor de belastingplichtige alleen nog de weg open om de inspecteur te verzoeken de
vermindering of teruggaaf ambtshalve te verlenen.
Art. 65 AWR bepaalt dat bij een onjuiste belastingaanslag of als een onjuist bedrag op aangifte is voldaan de inspecteur
over kan gaan tot ambtshalve vermindering dan wel dat de inspecteur een teruggaaf ambtshalve kan verlenen. Het
verlenen van ambtshalve vermindering betreft dus een discretionaire bevoegdheid van een inspecteur.
De uitwerking van de wettelijke regels omtrent de ambtshalve vermindering zijn te vinden in het Besluit Formeel
Belastingrecht (BFB). In paragraaf 23 van het BFB staat dan ook opgesomd dat in art. 65 AWR de bevoegdheden van de
inspecteur zijn neergelegd om ambtshalve de volgende beslissingen te nemen:
a een onjuiste belastingaanslag te verminderen;
b een onjuiste beschikking te verminderen;
c een in de wet voorziene vermindering te verlenen;
d een in de wet voorziene ontheffing te verlenen;
e een in de wet voorziene teruggaaf te verlenen.

Is een te laat bezwaar een verzoek om ambtshalve vermindering?

Als een bezwaarschift te laat wordt ingediend en niet-ontvankelijk is, betekent dit dan dat daarmee automatisch een verzoek
om ambtshalve vermindering wordt ingediend? Het antwoord op die vraag is terug te vinden in het BFB. Het BFB noemt drie
gevallen die aangeven wanneer de inspecteur een ambtshalve vermindering of teruggaaf kan verlenen. In paragraaf 23
BFB staat opgesomd dat een vermindering of teruggaaf kan worden verleend:
a Uit eigen beweging: de inspecteur verleent ambtshalve de vermindering of teruggaaf van belasting waarvoor de

belanghebbende redelijkerwijs in aanmerking komt indien enig feit de conclusie rechtvaardigt dat
belanghebbende hiervoor in aanmerking komt.

b Op verzoek: de inspecteur verleent ambtshalve de vermindering of teruggaaf van belasting waarvoor de
belanghebbende redelijkerwijs in aanmerking komt indien belanghebbende een verzoek hiertoe indient.

c Naar aanleiding van een niet-ontvankelijk bezwaarschrift of verzoek: de inspecteur behandelt een bezwaarschrift
of in de wet voorzien verzoek dat wegens termijnoverschrijding of andere redenen van formele aard niet-
ontvankelijk is, als een verzoek om ambtshalve verminderen of teruggeven van belasting. De inspecteur verleent
ambtshalve de vermindering of teruggaaf van belasting waarvoor belanghebbende redelijkerwijs in aanmerking
komt bij de uitspraak waarin de niet-ontvankelijkheid wordt uitgesproken.

Onderdeel c van paragraaf 23 brengt met zich mee dat als de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is
verstreken, dit niet hoeft te betekenen dat een te hoge belastingaanslag onverminderd in stand blijft omdat de inspecteur
alsnog – ambtshalve – de vermindering of teruggaaf van belasting waarvoor belanghebbende redelijkerwijs in aanmerking
komt, dient te verlenen en zijn afwegingen ook als zodanig in de uitspraak op bezwaar kenbaar moet maken.
Ondanks het feit dat de inspecteur het te laat ingediende bezwaarschrift ambtshalve dient te toetsen, verschillen
belastingplichtigen en de inspecteur in de bezwaarfase juist van mening over bepaalde feiten en de daarbij behorende
fiscale conclusies. Een te laat ingediend bezwaarschrift zal in de gevallen dat een geschil bestaat dan ook (in de meeste
gevallen) niet worden toegekend.
Naast het feit dat de inspecteur het ingediende bezwaarschrift ambtshalve dient te toetsen, geldt dit ook voor de bestuurlijke
boete. Iedere belastingplichtige kan namelijk ook verzoeken om een opgelegde boete ambtshalve te verminderen. Ondanks
het feit dat het BFB en art. 65 AWR hierover met geen woord reppen, is het via het Besluit Bestuurlijke Boete
Belastingdienst (BBBB) mogelijk de inspecteur te verzoeken om een verzuim- of vergrijpboete ambtshalve te verminderen.
Het beleid inzake art. 65 AWR is in het BBBB namelijk van overeenkomstige toepassing verklaard op boetebeschikkingen.

Gevallen dat geen vermindering of teruggaaf van belasting wordt verleend

Naast de omstandigheid dat een belastingplichtige in de ambtshalve sfeer (meestal) aan het kortste eind zal trekken in een
geschil (punt c), bestaan er ook andere gecodificeerde redenen op basis waarop de inspecteur geen vermindering of
teruggaaf zal verlenen. Dit zijn voor de btw met name de volgende gevallen:
a als belanghebbende er niet redelijkerwijs voor in aanmerking komt;
b als de termijn van vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft is

verlopen;
c als er sprake is van nieuwe jurisprudentie of nieuw beleid.
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Rechtsbescherming bij een afwijzing op een ambtshalve verzoek om teruggaaf of vermindering

Als vast is komen te staan dat geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die het oordeel rechtvaardigen dat
sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding in de zin van art. 6:11 Awb, dan is de belastingplichtige aangewezen
op de gratie van de inspecteur.
Als de inspecteur het verzoek om ambtshalve vermindering of teruggaaf weigert, dan staat de belastingplichtige in beginsel
met lege handen – ook al zijn gevallen denkbaar zijn dat een afwijzende beslissing onevenredig zwaar uitwerkt. Het is dan
enkel mogelijk om een klacht bij de Nationale Ombudsman in te dienen of een verzoekschrift naar de commissie voor de
Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer of de commissie voor de Verzoekschriften van de Eerste
Kamer te sturen en aan te dringen op een nieuwe behandeling van het ambtshalve verzoek of dat de belasting alsnog wordt
kwijtgescholden. De btw blijft verschuldigd.
En juist in deze ambtshalve sfeer begint de ‘rechtsbeschermende’ schoen te wringen omdat er in het geheel geen
(administratief) beroep bestaat tegen een dergelijk genomen besluit. Als een inspecteur een verzoek om vermindering of
teruggaaf van btw afwijst dan is dat een ingevolge de belastingwetgeving genomen besluit in de zin van art. 26 AWR
waartegen geen rechtsmiddelen aangewend kunnen worden. Dit geldt trouwens ook voor de uitkomst van de in art. 10a
AWR neergelegde suppletieplicht. De inspecteur beslist als het gaat om een ingediende (negatieve) suppletie ook hier niet
bij een voor bezwaar vatbare beschikking in de zin van art. 26 lid 1 letter b AWR. De ingediende (negatieve) suppletie is als
zodanig dan ook een verzoek om ambtshalve teruggaaf van btw.
Ondanks dat de belastingplichtige in het geval van een afwijzing van zijn verzoek geen toegang heeft tot de fiscale rechter
en de beslissing van de inspecteur daarmee niet inhoudelijk kan worden getoetst, wordt in Nederland geacht voldoende
rechtsbescherming te bestaan omdat de belastingplichtige zich in dat geval kan wenden tot de civiele rechter (als
vangnetfunctie). De civiele rechter biedt volgens ons echter een onvoldoende met waarborgen omklede rechtsgang. Het
fiscale geschil wordt namelijk niet op zijn fiscale merites beoordeeld. Het lek aan rechtsbescherming wordt dan ook niet
gedicht omdat de burgerlijk rechter zal uitgaan van de rechtmatigheid van het door de inspecteur genomen besluit. Dit
omdat de belastingplichtige (eiser in civiele zaken) de bestuursrechtelijke rechtsgang onbenut heeft gelaten door de
bezwaartermijn te laten verstrijken (leerstuk van de formele rechtskracht).
Als nationale jurisprudentie geen mogelijkheid tot rechtsbescherming biedt en de wetgever niet voornemens is de huidige
situatie te veranderen, dan kan wellicht het Unierecht een uitweg bieden. Volgens het Unierecht mag de uitoefening van het
recht op btw-aftrek in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk worden maakt (doeltreffendheidsbeginsel).
De vraag die bij ons resteert is of in de Nederlandse praktijk met de civiele rechter als restrechter met daarbij de formele
rechtskracht in ogenschouw nemende het de belastingplichtige die te laat een bezwaarschrift indient niet onmogelijk of
uiterst moeilijk wordt gemaakt om btw terug te vragen in de ambtshalve sfeer (zonder rechtsbescherming). Dit zou in strijd
zijn met het Europese doeltreffendheidsbeginsel of kan simpelweg gezegd worden dat als een belastingplichtige te laat is
met het indienen van een bezwaarschrift hij genoegen moet nemen met een ambtshalve behandeling?

Nog meer ongelijkheid tussen naheffen en verzoeken om teruggaaf

Als nader gekeken wordt naar de ambtshalve behandeling dan valt met name op dat de Staatssecretaris in het BFB
duidelijk heeft gemaakt dat nieuw beleid, uitspraken van rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, het HvJ en andere
supranationale colleges waarin een toepassing van de belastingwet besloten ligt die voor de belanghebbende gunstiger is
dan de bij de heffing van de belasting gevolgde toepassing, niet tot het ambtshalve verlenen van een vermindering of
teruggaaf van belasting kan leiden indien de belastingaanslag, de voldoening op aangifte of de afdracht op aangifte
onherroepelijk is komen vast te staan vóór de dag waarop het arrest door de Hoge Raad is gewezen, onderscheidenlijk vóór
de dagtekening van het beleidsbesluit of andere schriftelijke aanwijzing, tenzij op dit punt een afwijkende regeling is
getroffen (paragraaf 23 lid 13 en 14 BFB).
Hoe anders is dit als het gaat om het opleggen van een naheffingsaanslag. Beslissingen van het HvJ hebben namelijk een
‘ex tunc’-werking. Dat betekent dat een beslissing terugwerkende kracht heeft vanaf inwerkingtreding van de Richtlijn. Een
btw-ondernemer kan daarom in het jaar 2019 worden geconfronteerd met een boekenonderzoek waarbij een arrest van het
hof (gewezen in het jaar 2019) de inspecteur de bevoegdheid geeft om bij die ondernemer voor de afgelopen vijf jaren
belasting na te heffen.
In dezen zien wij dat de Nederlandse nationale procesregels de btw-teruggaaf uiterst moeilijk dan wel onmogelijk maken
waardoor het beginsel van effectieve rechtsbescherming wordt geschonden.
Verder is nog opmerkelijk dat indien aan diezelfde ondernemer echter een naheffingsaanslag is opgelegd voor een andere
btw-aangelegenheid, dat de ondernemer zijn (ambtshalve) casus waarin hij meent te veel belasting te hebben betaald (in de
vijf afgelopen jaren) wel aan de rechter kan voorleggen. Er is immers over dat tijdvak een naheffingsaanslag voor een
bepaald bedrag opgelegd waardoor deze met een teruggaaf kan worden gecompenseerd.
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De verschillen tussen bezwaar en een ambtshalve verzoek

Wordt door de belastingplichtige op grond van de artt. 6:7 en 6:8 Awb in samenhang met art. 22j AWR tijdig bezwaar
gemaakt tegen de voor bezwaar vatbare beslissingen, zoals de voldoening op (eigen) aangifte of een naheffingsaanslag,
dan kan een belastingplichtige gedurende de betwisting van de aanslag uitstel van betaling verzoeken en al zijn bezwaren
onderbouwen met de op dat moment én alle nadien gewezen jurisprudentie of gepubliceerde literatuur.
Er bestaan geen beperkingen voor de belastingplichtige om alle argumenten aan te dragen in de discussie met de
inspecteur. Mocht de inspecteur het in de bezwaarfase desondanks niet eens zijn met de standpunten van
belanghebbende, dan staat het de belastingplichtige vrij tegen de uitspraak op bezwaar beroep bij de fiscale rechter in te
stellen en de casus vervolgens aan de fiscale rechter voor te leggen die de casus op de eigen fiscale merites zal
beoordelen.
Hoe anders is het als de belastingplichtige te laat bezwaar maakt en van een verschoonbare termijnoverschrijding geen
sprake is. Het bezwaarschrift van de belastingplichtige zal dan als een verzoek om ambtshalve verminderen of teruggeven
van belasting worden beoordeeld en er bestaat (formeel) geen recht op uitstel van betaling – er is geen sprake van een
betwisting.
De inspecteur dient het verzoek vervolgens te beoordelen aan de hand van de wet, jurisprudentie en beleid zoals die golden
voor de beschikking (meestal de belastingaanslag) waarop het verzoek betrekking heeft, op de dag voorafgaand aan de
dag waarop de beschikking onherroepelijk vast is komen te staan.
Dit houdt in dat nieuwe jurisprudentie (jurisprudentie gewezen vanaf het moment dat de beschikking onherroepelijk
vaststond) in beginsel geen aanleiding vormt om ambtshalve op deze beschikking terug te komen. Zoals gezegd vormen
nadien gedane uitspraken van een rechtbank, gerechtshof, HvJ of andere supranationale colleges geen aanleiding voor het
ambtshalve verlenen van vermindering of teruggaaf van belasting. Voor het voeren van een discussie op basis van nieuwe
argumenten met de inspecteur bestaat dan ook geen ruimte.
Mocht de inspecteur het niet eens zijn met argumenten van de belastingplichtige, dan zal hij het verzoek afwijzen. Hierbij is
het opmerkelijk dat voor de inspecteur geen expliciete motiveringsplicht in het BFB of art. 65 AWR is opgenomen. Wij
menen dan ook dat de algemene motiveringsplicht zoals die voortkomt uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
ex art. 3:46 Awb met zich meebrengt dat ook een afwijzing dient te berusten op een deugdelijke motivering – ondanks dat
wij in de praktijk wel eens anders zien.
Tegen deze afwijzing staat geen gang naar de fiscale rechter open. De fiscale casus zal niet op de eigen fiscale merites
worden beoordeeld. De civiele rechter is aangewezen als restrechter die uit zal gaan van de rechtmatigheid van het besluit
van de inspecteur (formele rechtskracht).
Uit vorenstaande blijkt dat het voor belastingplichtigen van groot belang is tijdig bezwaar te maken tegen de naheffing, de
voldoening op aangifte én de voldoening van toekomstige tijdvakken. Alleen deze route geeft een belastingplichtige
voldoende rechtsbescherming.

Conclusie

Wij hebben geen rechtvaardiging gevonden voor het beperken van rechtsbescherming en de daarmee ongelijke
behandeling tussen de overheid en de belastingplichtige als het gaat om het naheffen en terugvragen c.q. verminderen van
btw.
Het klopt dat het initiatief bij de ondernemer ligt voor wat betreft het doen van een juiste aangifte. De ondernemer bepaalt
immers zelf hoeveel btw hij aan de fiscus betaalt. Het is dan ook begrijpelijk dat de overheid een zekere periode krijgt (vijf
jaar) om de juistheid van de gedane aangiften te kunnen controleren en tot correctie over te kunnen gaan. Maar
rechtvaardigt dit ook om een teruggaaf waar na afloop van de zeswekentermijn om wordt verzocht, alleen in de ambtshalve
sfeer te behandelen?
Als een naheffingsaanslag over de afgelopen vijf jaar aan de rechter kan worden voorgelegd, dan zou dezelfde rechter ook
over een teruggaaf moeten kunnen oordelen. Des te meer nu in de praktijk blijkt dat inspecteurs over één vraagstuk
verschillend denken en blijkt dat dezelfde btw-casus diverse uitkomsten kan hebben.
De meest korte route zou dan ook zijn om tot een wetswijziging over te gaan zodat het Europese doeltreffendheidsbeginsel
alsmede rechtsbescherming tegen ambtshalve beslissingen in de Nederlandse belastingwetgeving worden gewaarborgd.
Ons voorstel zou zijn om de ambtshalve genomen beslissing op een verzoek – in lijn met art. 9.6 Wet inkomstenbelasting
2001 – als een voor bezwaar vatbare beslissing aan te merken.
Er lijkt voor ons in ieder geval maar één oplossing te bestaan: geef de ondernemer bij in de afgelopen vijf jaar te veel
betaalde btw altijd toegang tot de fiscale rechter!

 
Voetnoten
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[1]

Mr. R. Jeronimus (advocaat) en mr. R. Vos (advocaat) zijn beiden verbonden aan Hertoghs advocaten te Rotterdam.

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D1D6D0&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 05-06-2019. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 6/6

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D1D6D0&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl

