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Naheffingsaanslag en boete

terecht opgelegd

Hof Amsterdam 23 juli 2020, 17/00394 e.a.,

ECLI:NL:GHAMS:2020:3025

Belastingtijdvak 2007-2010

Wetsartikel(en) 16, lid 1 AWR, 8:29, 8:42, 8:45, 8:60,

8:63, 8:73 Awb

NFLT-termen nieuw feit (navorderingsaanslag), kwade

trouw, toerekening opzet (kwade trouw), geheimhouding

(processtukken), verweerschrift, getuige (zitting)

Formele relaties
Rechtbank Noord-Holland: ECLI:NL:RBNHO:2017:6221

SAMENVATTING
X (bv) exploiteert een groothandel in
computers, randapparatuur en soft-

ware. Zij maakt gebruik van agenten

in het buitenland voor de afzet van haar goederen.
Naar aanleiding van een onderzoek (op basis van een

internationaal verzoek om inlichtingen) stelt de

Inspecteur dat X geen recht heeft op aftrek van
voorbelasting ter zake van inkopen voorafgaand aan

intracommunautaire leveringen aan zogenoemde

‘missing traders’. Hij stelt dat geen recht op aftrek
van vooraftrek bestaat, omdat sprake is van fraude

bij afnemers van X of bij afnemers van afnemers van

X in Spanje, Roemenië, Italië, Frankrijk en Neder-
land. X had dat moeten weten, aldus de Inspecteur.

Tevens is volgens de Inspecteur sprake van misbruik

van recht. Hij heeft omzetbelasting nageheven. Na
bezwaar is de naheffingsaanslag verminderd tot

€ 30.618.452, de boete verminderd tot € 15.309.226

en de heffingsrente verminderd tot € 2.330.397.
X stelt onder meer dat het verdedigingsbeginsel is

geschonden en Rechtbank Noord-Holland is het

hiermee eens. Er is voldaan aan het ‘andere-
afloopcriterium’. X had niet de beschikking over alle

stukken die ten grondslag lagen aan het voornemen

de naheffingsaanslag en de boetebeschikking op te

leggen. Daardoor was zij niet in staat op detailniveau
de voorgenomen correcties en boete te bestrijden.

De naheffingsaanslag en de boetebeschikking

dienen volgens de Rechtbank ook op inhoudelijke
gronden vernietigd te worden. Niet uitgesloten kan

worden dat dit eerder was gebeurd als het verdedi-

gingsbeginsel niet was geschonden.
Gelet op het voorgaande worden de naheffingsaan-

slag, de beschikking heffingsrente en de boetebe-

schikking vernietigd. Ten overvloede behandelt de
Rechtbank ook nog uitgebreid het inhoudelijke

geschil.

Tegen dit oordeel heeft de Inspecteur hoger beroep
ingesteld en Hof Amsterdam verklaart dit groten-

deels gegrond.

De uitspraak van de Rechtbank wordt vernietigd,
behoudens de beslissingen omtrent de proceskos-

tenvergoeding en het griffierecht. Voorts wordt de

naheffingsaanslag vastgesteld op € 16.905.021 en
wordt de rentebeschikking dienovereenkomstig ver-

minderd. Ten slotte wordt de boetebeschikking ver-

minderd wegens overschrijding van de redelijke
termijn.

NOOT
€ 52.630.496. Dat was de hoogte van de naheffingsaan-

slag die de Inspecteur aan belanghebbende oplegde na-

dat hij vanwege een boekenonderzoek concludeerde dat

X ‘wist of had moeten weten’ dat zij betrokken was bij

btw-ketenfraude. In de aanslag was een vergrijpboete be-

grepen van 50%, omdat de Inspecteur destijds van me-

ning was dat het ‘wist of had moeten weten’ van X als

opzet moest worden aangemerkt.

De Rechtbank1 vernietigde de aanslag wegens schending

van het verdedigingsbeginsel door de Inspecteur én over-

woog ten overvloede dat X niet wist of had moeten weten

van de fraude in de keten. In een lijvige uitspraak, van

maar liefst 89 pagina’s, komt het Hof op deze punten tot

een diametraal ander oordeel dan de Rechtbank. Een

flinke teleurstelling voor X, hoewel het hoger beroep

wel leidde tot een verlaging van de aanslag met ruim

€ 30 miljoen.

1 Rechtbank Noord-Holland 30 juni 2017, 13/1480, ECLI:NL:RBNHO:2017:6221, NLF 2017/1942.
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Actieve houding bij beroep op Unierechtelijk
verdedigingsbeginsel
X had gesteld dat het verdedigingsbeginsel was geschon-

den, omdat zij niet in staat was gesteld daadwerkelijk

haar standpunt kenbaar te maken, omdat de Inspecteur

in de zienswijzefase niet alle stukken had verstrekt of ter

inzage had gelegd die aan zijn besluit ten grondslag la-

gen. Ook had de Inspecteur X niet geïnformeerd dat de

niet verstrekte stukken konden worden ingezien. De

Rechtbank heeft X op dat punt in het gelijk gesteld. Bo-

vendien stond volgens de Rechtbank vast dat aan het an-

dere-afloopcriterium was voldaan, omdat na de voorne-

menfase de naheffingsaanslag en boetebeschikking wa-

ren verminderd én de Inspecteur in beroep vervolgens

het standpunt innam dat de boete met ruim € 14miljoen

moest worden verlaagd. De Rechtbank heeft om die re-

den geoordeeld dat het verdedigingsbeginsel was ge-

schonden en dat de aanslag, met boete- en rentebeschik-

king, moest worden vernietigd.

Dat het Hof tot het oordeel komt dat de Inspecteur het

verdedigingsbeginsel niet had geschonden, is het gevolg

van het arrest Ispas2 van het Hof van Justitie. Het arrest

Ispas werd gewezen vijf maanden na de uitspraak van de

Rechtbank in eerste aanleg. In die zaak heeft het HvJ ge-

oordeeld dat het voor de eerbiediging van het verdedi-

gingsbeginsel voldoende is als belanghebbenden desge-

vraagd toegang wordt verleend tot het volledige dossier.

Volgens het HvJ rust op de nationale belastingautoritei-

ten geen algemene verplichting om volledige toegang te

geven tot het dossier waarover zij beschikken of om de

documenten en informatie ter ondersteuning van het

voorgenomen besluit ambtshalve te verstrekken, omdat

van belastingplichtigenmagworden verwacht dat zij toe-

gang tot die documenten en informatie vragen.

In hoger beroep was gesteld noch gebleken dat X een ver-

zoek had gedaan om integrale inzage in het dossier. Bo-

vendien woog het Hof mee dat de Inspecteur X wel een

afschrift had gestuurd van het controlerapport met bij-

lagen, waaruit bleek op basis van welke informatie de

naheffingsaanslag werd opgelegd. Volgens het Hof was

X op grond daarvan voldoende in staat gesteld om haar

standpunten naar behoren kenbaar te maken. Het Hof

oordeelde om die reden dat het verdedigingsbeginsel

niet was geschonden.

Hieruit blijkt hoe belangrijk het in de praktijk is voor be-

lastingplichtigen om actief op te treden inden zij een be-

roep willen doen op het verdedigingsbeginsel. Actief om

inzage vragen, doorvragen naar alle relevante (digitale en

hard-copy) stukken en gegevens en eventueel uitstel vra-

gen wanneer de reactietermijn daardoor te kort blijkt.

Fraude en wetenschap in de keten
Zowel de Rechtbank als het Hof oordelen dat de Inspec-

teur aannemelijk heeft gemaakt dat X deel uitmaakte

van distributieketens waarin btw-fraude plaatsvond. De

Rechtbank oordeelde vervolgens dat de Inspecteur niet

aannemelijk had gemaakt dat X wist of had moeten we-

ten dat zij deelnam aan een fraudeketen. Het Hof oor-

deelde juist dat X wel wist of had moeten weten dat zij

deelnam aan een fraudeketen. De motivering is zeer om-

vangrijk en het voert te ver daar in detail op in te gaan.

Naar mijn idee verschillen de Rechtbank en het Hof in de

kern over hetgeen van een belastingplichtige mag wor-

den verlangd, om te voorkomen dat haar handelingen

deel uitmaken van fraude door een andere marktdeelne-

mer. De Rechtbank legt, mijns inziens terecht, de verant-

woordelijkheid voor het controleren van belastingplich-

tigen en het opsporen van fraude meer bij de Belasting-

dienst. Zij kijkt in dat opzicht vooral naar wat X allemaal

wel heeft gedaan om fraude te voorkomen. Terwijl het

Hof van X veel meer verwacht in de controle van haar

afnemers. De geloofwaardigheid van X speelt daarin bij

het Hof een duidelijke rol. Zo merkt het Hof in r.o. 21 op

dat de rechter vrij is in zijn beoordeling of hij geloof

hecht aan een bewijsmiddel en, zo ja, hoe zwaar hij dit

laat meewegen bij de beoordeling of de Inspecteur heeft

voldaan aan de op hem rustende bewijslast. Bij de gehele

beoordeling of sprake is van fraude en of belangheb-

bende daarvan wist dan wel had moeten weten, blijkt

dat het Hof bepaalde verklaringen van belanghebbende

als ongeloofwaardig afdoet en teruggrijpt op de feiten uit

het feitenrelaas.

Tegen de uitspraak is cassatie ingesteld. Ik ben benieuwd

of X in cassatie zal klagen over het feit dat het Hof de

fraude en het ‘wist of had moeten weten’ niet per trans-

actie heeft beoordeeld, maar per keten.

Toepassing nultarief
Het Hof komt tot het oordeel dat X wist of had moeten

weten van de fraude in de keten, en stelt de Inspecteur op

2 HvJ 9 november 2017, C-298/16 (Ispas), ECLI:EU:C:2017:843, NLF 2017/2780, met noot van Bomer.
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dat punt, het primaire standpunt van de Inspecteur, in

het gelijk. In het kort komt dat erop neer dat X wist dan

wel had moeten weten van de fraude in de keten, dat zij

om die reden geen ondernemer ‘te goeder trouw’ is en

dus geen recht heeft op aftrek van voorbelasting. Ten

overvloede gaat het Hof vervolgens nog in op het subsidi-

aire standpunt van de Inspecteur.

Subsidiair deed de Inspecteur in eerste aanleg een beroep

op misbruik van recht (r.o. 63 van de uitspraak van de

Rechtbank). Hij stelde dat er in de handelsketen X > SL >

NL (vervoer ging van NL > LU > NL) geen noodzaak was

voor het vervoeren van de goederen van Nederland naar

Luxemburg en weer terug naar Nederland. Voor het Hof

beroept de Inspecteur zich op interne compensatie.

Het Hof stelt de Inspecteur in het gelijk. Het Hof oordeelt

in r.o. 4.68:

‘(. . . ) In het onderhavige geval werden de goederen naar

Luxemburg vervoerd ten einde kunstmatig een intracom-

munautaire vervoersbeweging te creëren. Een andere ge-

loofwaardige verklaring voor deze overbrenging is ge-

steld noch gebleken. In dat geval kan niet met succes

worden gesteld dat “aannemelijk is dat de goederen in

het kader van de levering naar een andere lidstaat zijn

vervoerd”, nu van meet af aan bekend was voor belang-

hebbende dat de goederen waren bestemd voor de Neder-

landse markt (een Nederlandse buffer/distributeur) en de

omleiding via Luxemburg enkel zijn grond vond in het

door mr. [belastingadviseur] geconstateerde “probleem”

(zie r.o. 4.66).’

Dit oordeel is naar mijn mening niet juist. Het Hof lijkt

‘in het kader van de levering’ te interpreteren als de re-

den waarom de goederen naar het buitenland zijn ge-

gaan. In mijn optiek gaat het echter om de feitelijke

gang van zaken. Uit artikel 9, lid 2, aanhef en

onderdeel b, Wet OB 1968 in verbinding met tabel II,

post a.6, Wet OB 1968 blijkt immers dat het nultarief

geldt voor leveringen van goederen die worden vervoerd

naar een andere lidstaat, wanneer deze goederen aldaar

zijn onderworpen aan heffing van belasting ter zake van

een intracommunautaire verwerving. Dat is het geval

wanneer goederen daadwerkelijk worden geleverd door

X aan zijn btw-plichtige afnemer en die goederen van

Nederland naar Luxemburg gaan.

Het nultarief kan dan mogelijk worden geweigerd wan-

neer sprake is van ketenfraude, maar niet vanwege mis-

bruik van recht. En ik weet niet of de Inspecteur en het

Hof het hier over misbruik van recht hebben. Maar van

misbruik van recht lijkt me in dit geval in elk geval geen

sprake, omdat er geen fiscaal voordeel wordt behaald in

strijd met doel en strekking van dewet. Doel en strekking

van het nultarief is immers neutraliteit. Dat betekent dat

goederen die vanwege een B2B-transactie naar een an-

dere lidstaat worden vervoerd ‘schoon van btw’ de lid-

staat van vertrek verlaten en dat het land van aankomst

het recht van heffen heeft vanwege een ICV. Het uit-

gangspunt is dan ook geheel anders dan in gevallen

waarin de afnemer geen recht heeft op aftrek (bijvoor-

beeld een school of gemeente) en een aftrekrecht wordt

gecreëerd.

In principe heeft in het onderhavige geval niemand een

belastingvoordeel behaald vanwege de grensoverschrij-

dende transactie. Een eventueel belastingvoordeel ont-

staat in dit geval enkel door non-compliance van de af-

nemer van X die de ICV niet aangeeft (en eventueel de

daarop volgende afnemer die eveneens de ICV niet aan-

geeft). Kunstmatigheid zou ik mij eerder kunnen voor-

stellen in het licht van de levering zelf. Zijn de goederen

wel geleverd door X aan zijn afnemer? Of heeft X in feite

geleverd aan de afnemer van zijn afnemer? Maar ook dan

wordt in beginsel niet toegekomen aan een belasting-

voordeel in strijd met doel en strekking van de wet, om-

dat de afnemer in de normale situatie recht heeft op af-

trek van voorbelasting.

Tot slot
De boete is met € 14 miljoen fors verminderd. De exacte

reden voor de verlaging op instigatie van de Inspecteur

wordt niet duidelijk. Maar het is goed te lezen dat ook het

Hof in deze zaak niet toekomt aan opzet. Uiteindelijk is

niet per transactie komen vast te staan of X wist of had

moeten weten van de fraude. De begrippen wist en had

moeten weten worden constant tezamen gebruikt. Er

wordt geen onderscheid gemaakt. Dat biedt naar mijn

mening geen solide motivering voor opzet. Overigens

staat ‘had moeten weten’ mijns inziens ook niet gelijk

aan grove schuld. Wat dat betreft meen ik dat de motive-

ring van het Hof voor de boete te wensen overlaat.

Lisa van Esdonk-Bongaarts
Hertoghs advocaten
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