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Samenvatting

Een belastingadviseur is strafrechtelijk veroordeeld voor oplichting en valsheid in geschrifte wegens
het opzettelijk doen van een groot aantal onjuiste aangiften inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen voor zijn cliënten, met een totaal nadeel van €1.962.134. De staat vordert
schadevergoeding op grond van een onrechtmatige daad wegens de extra arbeidsuren die nodig zijn
geweest voor de controle van de aangiften, het opvragen van bewijsstukken bij de
belastingplichtigen, het corrigeren van de aangiften en het invorderen van de opgelegde
belastingaanslagen. De ontvanger heeft schadevergoeding gevorderd van de bedragen die niet
kunnen worden ingevorderd. Deze laatste vordering is door de rechtbank toegewezen en naar de
schadestaat verwezen. Tegen dit oordeel is geen hoger beroep ingesteld. De overige vorderingen
zijn door de rechtbank afgewezen. Hof Arnhem-Leeuwarden (23 oktober 2018, nr. 200.141 .591/01,
NTFR 201 8/2836) heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het verhaal van de overige kosten
langs privaatrechtelijke weg zou neerkomen op een onaanvaardbare doorkruising van de
publiekrechtelijke regeling. De staat is in cassatie gegaan. De Hoge Raad bevestigt het vonnis van
het hof. Het gaat om belastingheffing en invordering van belastingaanslagen, waarvoor de
bevoegdheid is neergelegd in de AWR. De AWR sluit op zichzelf invordering langs privaatrechtelijke
weg niet uit. In de wetten zijn bevoegdheden neergelegd op grond waarvan fiscale boetes kunnen
worden opgelegd of strafrechtelijk kan worden opgetreden tegen het opzettelijk doen van onjuiste
belastingaangiften. De wet biedt geen mogelijkheid tot verhaal van meerkosten die met de
opzettelijk onjuiste belastingaangiften verband houden. Als de wetgever een regeling voor verhaal
van de meerkosten van de staat wenselijk had geacht, zou dit in de wet zijn opgenomen. Voor de
controle van de grote aantallen belastingaangiften die ieder jaar worden gedaan, heeft de wetgever
de hiervoor genoemde bevoegdheden in het leven geroepen. Bij gebreke van aanwijzingen voor het
tegendeel is verhaal langs publiekrechtelijke weg uitgesloten. Verhaal van de kosten langs
privaatrechtelijke weg zou dan een onaanvaardbare doorkruising vormen van de publiekrechtelijke
regeling. Dat door de belastingadviseur op systematische wijze en op grote schaal opzettelijk
onjuiste aangiften zijn gedaan, is geen bijzondere omstandigheid die op deze regeling een
uitzondering maakt. Daarbij is van belang dat tussen dit geval en andere gevallen waarin opzettelijk
onjuiste aangiften worden gedaan, geen duidelijk en in de praktijk eenvoudig te hanteren
onderscheid valt te maken.



(Volgt bevestiging/bekrachtig Ing.)

Commentaar

Een interessant cMeI arrest van de Hoge Raad waarin is geoordeeld dat de kosten van de overheid
niet op de burger kunnen worden verhaald. Ook niet in die situaties dat de meerkosten van de
overheid — in dit geval de controlekosten van de ingediende belastingaangiften door de
Belastingdienst en de invordering van de opgelegde belastingaanslagen — zijn veroorzaakt door
grootschalige en systematische fraude. Een dergelijke regeling bestaat niet, zodat er ook geen
grond bestaat voor het verhaal van de meerkosten langs cMelrechtelijke weg. Dit is een
onaanvaardbare doorkruising van de publiekrechtelijke regeling. Dat sprake is van een grootschalige
en systematische fraude leidt er niet toe dat hier een uitzondering op de regel moet worden
gemaakt. In de praktijk is namelijk geen eenvoudig te hanteren onderscheid te maken tussen
fraudesituaties die dan wél of niet onder deze uitzondering zouden moeten vallen. Er is immers geen
exact getal dat kan worden gegeven voor het aantal aangiften om zo het etiket ‘grootschalige en
systematische fraude’ te krijgen.

Als zo’n regeling wel zou bestaan, zou het arsenaal van de Belastingdienst daarmee nagenoeg
eindeloos worden. Naast strafrechtelijke vervolging voor het doen van onjuiste aangiften (en
eventuele tuchtrechtelijke en cMelrechtelijke consequenties in het geval van een adviseur) zou de
belastingplichtige dan ook nog moeten opdraaien voor de niet invorderbare ten onrechte uitgekeerde
bedragen én voor de salarissen van de inspecteurs van de Belastingdienst. Het is de taak van de
Belastingdienst om belastingaangiften te controleren, belastingaanslagen op te leggen en deze in te
vorderen, 66k in een niet-utopische wereld. Het past gewoonweg niet om de kosten van de
reguliere taakuitoefening van de Belastingdienst af te wentelen op belastingplichtigen, zelfs als het
een kwaadwillende belastingplichtige is. Ondanks het ontbreken van een regeling in de wet heeft
deze adviseur zich daardoor wel tot en met de Hoge Raad moeten verweren tegen het
kostenverhaal van de overheid.
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