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Een fiscale eenheid voor de omzetbelasting kwalificeert als ondernemer en is daarmee belastingplichtige voor de btw. Het is
de fiscale eenheid die aangifte doet, en aan ‘wie’ in voorkomende gevallen naheffingsaanslagen worden opgelegd, al dan
niet met verzuim- of vergrijpboetes. In deze bijdrage wordt nagegaan of de wet voldoende grondslag biedt voor het
opleggen van bestuurlijke boetes aan fiscale eenheden voor de omzetbelasting.

Fiscale eenheid OB is geen rechtspersoon

Kan een bestuurlijke boete worden opgelegd aan een fiscale eenheid voor de omzetbelasting, als bedoeld in art. 7 lid 4 Wet
OB 1968? Die vraag lijkt in de jurisprudentie nog niet aan de orde te zijn gesteld. En dat terwijl het antwoord op de vraag
betrekkelijk simpel lijkt te zijn. In art. 5:1 lid3 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is immers bepaald dat overtredingen
kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Een fiscale eenheid is het een noch het ander. Het
gaat immers om een fiscale fictie die voor de samenstellende onderdelen van de fiscale eenheid alleen gevolgen heeft in de
relatie met de belastingdienst. Civielrechtelijk – en derhalve in het economische verkeer – bestaat de fiscale eenheid niet
(HR 17 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:438). Een en ander volgt met zo veel woorden ook uit art. 3a lid 1 Uitv.besch. OB
1968: ‘voor de berekening van de door haar verschuldigde belasting’ wordt de fiscale eenheid geacht in de plaats te treden
van de onderdelen van de fiscale eenheid.

Fiscale eenheid is ook niet gelijk te stellen aan een rechtspersoon

Nu is het begrip ‘rechtspersoon’ in het boeterecht ruimer dan in het civiele recht. Krachtens art. 5:1 lid 3 Awb is onder meer
art. 51 lid 3 Wetboek van Strafrecht (Sr) van overeenkomstige toepassing. In deze bepaling wordt (voor de toepassing van
art. 51 lid 1 en art. 2 Sr) met de rechtspersoon gelijkgesteld: de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maatschap,
de rederij en het doelvermogen. Ook met deze uitbreiding valt de fiscale eenheid niet onder het begrip ‘rechtspersoon’. De
conclusie lijkt daarmee gerechtvaardigd dat aan een fiscale eenheid voor de omzetbelasting geen bestuurlijke boete kan
worden opgelegd, althans niet op grond van een wettelijke bepaling. En dat laatste is (ook vanwege art. 7 EVRM) wel
noodzakelijk als het om het opleggen van punitieve sancties gaat (‘nulla poena sine legem’).

AWR bevat geen afwijking op de Awb, niet expliciet en niet impliciet

Nu kan bij wet worden afgeweken van wetten in formele zin. Vraag is of in de Algemene wet inzake rijksbelastingen een
uitdrukkelijke afwijking op art. 5:1 lid 3 Awb is te vinden. Dat is niet het geval.
Overtredingen bestaan volgens Afdeling 1 van Hoofdstuk VIIIA van de AWR uit verzuimboeten en vergrijpboeten. Waar het
de vergrijpboeten betreft richt de wet zich tot de belasting- of inhoudingsplichtige aan wiens opzet of grove schuld het is te
wijten dat (bijvoorbeeld) te weinig belasting is geheven. Zou de AWR in zoverre dan als een – impliciete – afwijking van de
Awb moeten worden gezien? De wet kent geen definitie van de termen ‘belastingplichtige’ en ‘inhoudingsplichtige’. Het valt
zelfs op dat deze termen in het BBBB helemaal niet worden genoemd. Daar wordt gesproken over de ‘belanghebbende’. Nu
zal in zijn algemeenheid wel kunnen worden aangenomen dat een fiscale eenheid voor de omzetbelasting als
belastingplichtige (en -schuldige) kwalificeert. Maar is daarmee ook de wettelijke grondslag voor het opleggen van een
vergrijpboete aan een fiscale eenheid gegeven? Feit blijft dat art. 5:1 lid 3 Awb bepaalt dat overtredingen – en daarmee ook
de overtredingen zoals bedoeld in de artt. 67a tot en met 67q AWR – kunnen worden begaan door natuurlijke personen en
rechtspersonen. Nogmaals: een fiscale eenheid is dat niet. Het gaat wat al te ver te betogen dat de wetgever met de
bepalingen die het mogelijk maken vergrijpboeten op te leggen aan belasting- en inhoudingsplichtigen, heeft willen afwijken
van de Awb. Titel 5.1. van de Awb is immers in systematische zin van toepassing op de AWR, tenzij in die laatste daarvan
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uitdrukkelijk wordt afgeweken. Daarvan is geen sprake. Ook overigens ligt niet voor de hand dat de wetgever, voor
boetedoeleinden, onder belasting- of inhoudingsplichtige mede heeft begrepen de fiscale eenheid. In hoofdstuk VIIIA AWR
gaat het immers altijd om bepaalde gedragingen die beboetbaar zijn gesteld. Zo ook art. 5:1 lid 1 Awb waarin als
overtreding is gedefinieerd: een gedraging die in strijd is met of bij het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. In
de wetsgeschiedenis van de vierde tranche van de Awb zijn de implicaties van art. 5:1 Awb voor het fiscale recht expliciet
besproken. De wetgever (Kamerstukken I, 2007/08, 29 702, nr. C (MvA), p. 45) achtte wijziging van de fiscale wetgeving
onnodig en stelde:
“Naar ons oordeel volgt uit de aard van de bestuurlijke boete dat deze kan worden opgelegd aan een ieder die in de context
van de desbetreffende regeling als overtreder kan worden aangemerkt.”

(Tussen)conclusie

Het lijkt er eerder op dat de wetgever zich met de inwerkingtreding van titel 5.1. Awb (waaronder art. 5:1 Awb) niet heeft
gerealiseerd dat een fiscale eenheid niet als natuurlijk persoon of rechtspersoon kwalificeert.
De conclusie lijkt (nog steeds) gerechtvaardigd dat de wet niet voorziet in een bepaling die het mogelijk maakt een
bestuurlijke boete aan een fiscale eenheid OB op te leggen. Dat zou betekenen dat alle boetes die sinds de
inwerkingtreding van art. 5:1 Awb aan fiscale eenheden OB zijn opgelegd, en nog niet onherroepelijk vaststaan, en alle nog
op te leggen boetes, zouden moeten sneuvelen. Alleen de wetgever kan dit ‘probleem’ oplossen.

De fiscale eenheid in het strafrecht

In het (fiscale) strafrecht is de onderhavige problematiek al langer geleden aan de orde geweest. In zijn arrest van 29 juni
1999, NJ 1999/719, overwoog de strafkamer van de Hoge Raad:
“Gelet op doel en strekking van art. 68 (oud) AWR en art. 43 Iw 1990, moet het tegen de achtergrond van de
wetsgeschiedenis van de AWR en de Iw 1990 er voor worden gehouden dat art. 68 (oud) AWR zich richt tot de onderdelen
die tezamen de fiscale eenheid vormen in hun verbondenheid als fiscale eenheid, zodat deze onderdelen gezamenlijk als
de belastingplichtige dienen te worden aangemerkt, en dat als dader van art. 68 (oud) AWR voor wat de bij de Wet OB
voorziene aangifte betreft niet de fiscale eenheid moet worden aangemerkt, maar in gezamenlijkheid de onderdelen die de
fiscale eenheid vormen.”
De Hoge Raad (her)kwalificeerde (voor zover hier relevant) de bewezenverklaring als ‘medeplegen van opzettelijk een bij de
belastingwet voorziene aangifte onjuist en/of onvolledig doen (…)’. Zo bezien hadden de onderdelen van de fiscale eenheid
OB zich als medeplegers van omzetbelastingfraude schuldig gemaakt. Uit dit arrest van de Hoge Raad volgt dat de fiscale
eenheid OB niet als dader van strafbare feiten kan worden beschouwd, anders dan het cassatiemiddel, waarin was
aangevoerd dat een fiscale eenheid OB als rechtspersoon in de zin van art. 51 Sr moet worden aangemerkt. Voor het
strafrecht gelden de onderdelen van de fiscale eenheid dus als zogenoemd normadressaat en niet de fiscale eenheid zelf.

Aansluiting bij het strafrecht?

Het is de vraag of deze benadering van de strafkamer soelaas biedt in het fiscale boeterecht. Betoogd zou kunnen worden
dat aan de onderdelen van de fiscale eenheid – als medeplegers – een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Die boete
zou gebaseerd dienen te worden op art. 5:1 lid 2 Awb, waarin is bepaald dat onder overtreder wordt verstaan degene die
het feit pleegt of medepleegt.
In dat geval zou in het fiscale boeterecht dezelfde benadering kunnen worden gevolgd als in het fiscale strafrecht, hetgeen
sowieso door de Hoge Raad wordt nagestreefd (zie voor een recent voorbeeld het arrest van de belastingkamer van de
Hoge Raad 20 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2655). Veel minder voor de hand ligt dat het fiscale boeterecht op een
andere leest wordt geschoeid dan het fiscale strafrecht.

Tot slot

Indien ondernemers voor de btw een fiscale eenheid vormen, is de fiscale eenheid ondernemer en daarmee
belastingplichtig voor de btw. In de praktijk lijkt hier zonder meer de conclusie aan te worden verbonden dat ook boetes
kunnen worden opgelegd aan de fiscale eenheid. De wettelijke basis hiervoor lijkt evenwel te ontbreken. Het verdient in
onze optiek aanbeveling de figuur van de fiscale eenheid – alsnog – een plaats te geven in de AWR.

 
Voetnoten
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[1]
Mr. P.J. van Hagen en mr. A.C.M. Klaasse zijn verbonden aan Hertoghs advocaten.
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