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succesvol bezwaar maken tegen een fiscale boete

Fiscus laat soms een
steekje vallen
Voor 1 juni 2015 moet u een juiste aangifte vennootschapsbelasting (VPB) indienen bij de Belastingdienst. Als u een onjuiste
aangifte indient, kunt u hiervoor een vergrijpboete krijgen. De
boete wordt hoger als er opzet in het spel is. Omdat de Belastingdienst wel eens onterecht aanneemt dat er sprake is van
opzet, is het de moeite waard om bezwaar te maken.

U

Uit jurisprudentie blijkt dat inspecteurs
(en soms ook rechters) een situatie wel
eens verkeerd inschatten. Zij vinden dan
onterecht dat er sprake is van opzet of
schuld. Bij de bepaling van de hoogte van
de boete is dit geen detail. Om die reden
is het de moeite waard om bezwaar te
maken. Met goede argumenten in een
bezwaarschrift, kunt u ervoor zorgen
dat de fiscus geen boete oplegt of het
boetebedrag matigt. De hoogte van het
boetebedrag is namelijk afhankelijk van
de intentie die u had op het moment dat
u het strafbare feit pleegde. Hoe brengt
u uw bedoelingen op een juiste manier
onder woorden in een bezwaarschrift?

doet, krijgt u een aanmaning van de
Belastingdienst. Daarin neemt de fiscus
een nieuwe termijn op. Als deze periode
is verstreken, krijgt u (per jaar) een verzuimboete van € 2.639. De inspecteur
mag uw onderneming een verzuimboete

“

Fiscus hoeft bij
verzuimboete opzet
niet te bewijzen

”

opleggen zonder dat hij hoeft te bewijzen
dat er sprake is van opzet of schuld.

Verschil
In de eerste plaats moet u er rekening
mee houden dat er een verschil is tussen het niet nakomen van een formele
en een materiële regel. Ter illustratie:
het overschrijden van de uiterste datum
waarop de aangifte binnen moet zijn,
is een overschrijding van een formeel
vereiste. Voor deze misstap legt de Belastingdienst niet meteen een boete op:
u ontvangt eerst een herinnering. Als
u vervolgens weer niet tijdig aangifte
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Strafbaar
Verzuimboetes zijn niet hetzelfde als
vergrijpboetes. U krijgt een vergrijpboete
als u opzettelijk geen aangifte doet of
een onjuiste aangifte indient. Dit is een
strafbaar feit, een overtreding van het
materiële recht. Voordat u de vergrijpboete krijgt, laat de Belastingdienst
aan u weten dat zij van plan is om een
boete op te leggen. Dankzij deze kennisgeving heeft u de mogelijkheid om de

argumenten voor het opleggen van een
boete te weerleggen. Ontvangt u toch een
boete, dan moet u in uw bezwaarschrift
duidelijk beargumenteren waarom u
het niet eens bent met dit besluit.

Schuld
Aan de hand van het Besluit Bestuurlijke
Boeten Belastingdienst (het besluit) beoordeelt de inspecteur of er sprake is van
opzet. Als u alleen de kans op het indienen van een onjuiste aangifte op de koop
toeneemt, is er geen sprake van opzet. De
Belastingdienst spreekt in dit geval van
voorwaardelijke opzet. Deze minder ernstige vorm van opzet is volgens het besluit bijna hetzelfde als bewuste schuld.
Het verschil tussen deze twee beschuldigingen is dat er bij bewuste schuld wel
het besef is dat de aangifte mogelijk onjuist is, maar u gaat er desondanks toch
vanuit dat deze klopt. Mocht het zo zijn
dat u zich van geen kwaad bewust bent,
dan is er sprake van onbewuste schuld.

Bewijzen
De inspecteur mag geen vergrijpboete
aan u opleggen zonder dat hij kan bewijzen of er sprake is van opzet of schuld.
Dit ligt dus anders dan bij een bij een
verzuimboete. Bij opzet is de boete 50%
van de belasting die u hebt verzwegen.
In geval van grove schuld bedraagt de
boete slechts 25% van de niet aangegeven
belasting. Dat kan behoorlijk oplopen!
Ga dan ook goed na welke beweegredenen u had. Oftewel: kunt u bewijzen
dat er geen sprake was van opzet?
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