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Bij belastingrente speelt compensatiegedachte geen rol
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Naar aanleiding van de aangi�e is aan belanghebbende een voorlopige aanslag IB/PVV 2015 opgelegd van
(negatief) € 81.970. De definitieve aanslag bedroeg een te betalen bedrag van € 145.948. De vraag is of
terecht € 12.214 aan belastingrente in rekening is gebracht. In tegenstelling tot Rechtbank Noord-Holland
oordeelt het hof dat bij de belastingrente niet de compensatiegedachte centraal staat, maar de
verzuimgedachte. Dat de Belastingdienst de beschikking had over de loonheffingen die door de werkgever
zijn ingehouden, is dus niet van belang. Als gevolg van een onjuiste aangi�e is sprake van een
aanslagverzuim. De belastingrente is dus ten onrechte gematigd. Belanghebbende doet een beroep op
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Noot

begunstigend beleid. Het hof oordeelt dat dit begunstigende beleid in elk geval op 8 december 2017 is
ingetrokken, en wijst daarbij op de publicatie op die datum van het betreffende besluit. Het beroep op het
vertrouwensbeginsel faalt daarom ook.

(Hoger beroep gegrond.)

In de praktijk wordt nog weleens de afweging gemaakt om alvast een bedrag over te maken naar de rekening
van de Belastingdienst, om zo het laten oplopen van belastingrente te voorkomen. Maar ook als de
belastingplichtige die route volgt, kan niet altijd worden voorkomen dat de belastingrente blij� doorlopen,
zo oordeelt het hof.

In deze zaak had de Belastingdienst al de beschikking over het geld (het betrof immers door de werkgever
ingehouden loonheffing), maar was de belastingrente van ruim € 12.000 berekend alsof dat geld nog niet
aan de Belastingdienst was betaald. Daar was de belastingplichtige het niet mee eens. Die vond het niet
redelijk om belastingrente te berekenen over een periode waarin de inspecteur de beschikking had over het
belastinggeld. De rechtbank gaf hem gelijk, maar de inspecteur ging in hoger beroep. Het hof komt
vervolgens tot een ander oordeel.

Daarbij is een arrest van eerder dit jaar van belang over het begunstigende beleid met betrekking tot
belastingrente. Daarin oordeelde de Hoge Raad (9 april 2021, nr. 19/03791, NTFR 2021/1257) dat een
belastingplichtige een beroep kan doen op het vertrouwensbeginsel voor matiging van de belastingrente,
gelet op via een WOB-verzoek openbaar gemaakt intern beleid van de Belastingdienst. Volgens het hof en de
conclusie van de advocaat-generaal voorafgaand aan dit arrest (20 februari 2020, nr. 19/03791, NTFR
2020/750) is dat beleid per 8 december 2017 ingetrokken. Op grond van dit arrest kan worden geconcludeerd
dat het oordeel van dat hof gevolgd kan worden dat het beleid per die datum is ingetrokken.

Ook Hof Amsterdam oordeelt in onderhavige zaak dat het beleid per 8 december 2017 is ingetrokken. Het
betre� hier een aanslag IB 2015 die op 31 augustus 2018 is gedagtekend (dus na intrekking van het beleid).
Volgens het hof komt de belanghebbende daarom geen beroep op het vertrouwensbeginsel toe. De
belastingrente blij� dus in stand over de volledige periode.

Toch blij� dit wrang, en er is in de literatuur ook de nodige kritiek geuit op de situatie dat de volledige
belastingrente wordt berekend terwijl de Belastingdienst geen nadeel lijdt. De belastingrenteregeling hee�
als uitgangspunt het betalen van rente aan de Belastingdienst door een verzuim: de belasting had al moeten
zijn betaald (Kamerstukken II, 2011-2012, 33 003, nr. 3, p. 32). Maar als er geen nadeel meer is omdat al is
betaald, dan gaat dat argument mijns inziens niet meer op. Anders krijgt de belastingrente enige kenmerken
van een straf voor de belastingplichtige (waarbij voor het bestraffen van een (aanslag- of betalings)verzuim
de verzuimboetes in de wet zijn opgenomen). Dus ook als sprake is van een (aanslag)verzuim, rechtvaardigt
dit (ook) in mijn optiek nog niet per definitie het belopen van belastingrente over de gehele periode.
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