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bezwaar en beroep

Bezwaar tegen
digitale aangifteplicht
Sinds 1 januari 2012 zijn ondernemers verplicht om digitaal aangifte
te doen. Dat daaraan niet valt te ontkomen, werd nog eens duidelijk
uit een recente uitspraak van Hof Amsterdam.
Bij brief van 11 augustus 2011 krijgt taxiondernemer A van de
Belastingdienst bericht dat hij vanaf 1 januari 2012 verplicht is
om digitaal aangifte te doen: voor omzetbelastingtijdvakken
vanaf 1 januari 2012 en voor de aangifte inkomstenbelasting
over 2011.
A schrijft aan de inspecteur dat hij bezwaar maakt tegen de
verplichting om vanaf 1 januari 2012 digitaal aangifte te doen.
Op 29 augustus 2011 antwoordt de inspecteur dat het wettelijk
niet mogelijk is om hiertegen bezwaar te maken. Hierdoor kan
ook geen uitspraak worden gedaan waartegen beroep mogelijk is, aldus de inspecteur. Als A het niet eens is met de
nieuwe regeling1, kan hij een klacht bij de staatssecretaris van
Financiën of een verzoekschrift bij het parlement indienen.
A wendt zich per brief tot de staatssecretaris. Bezwaar tegen
een ministeriële regeling is niet mogelijk, aldus de staatssecretaris. Het bezwaar van A is niet-ontvankelijk, volgens de
staatssecretaris staat daartegen beroep open bij de rechter.
In maart 2013 doet A op papier aangifte omzetbelasting over
2012. De inspecteur legt een naheffingsaanslag met verzuimboete op voor het niet betalen van belasting. A krijgt ook een
aangifteboete voor het niet op voorgeschreven wijze doen van
aangifte.
Omdat de inspecteur de naheffingsaanslag en de verzuimboete na bezwaar heeft vernietigd, is het beroep daartegen
niet-ontvankelijk, aldus de rechtbank. Het beroep tegen de
aangifteboete is ongegrond: A heeft niet op voorgeschreven
wijze aangifte heeft gedaan, dit levert een beboetbaar verzuim
op. A heeft niet duidelijk kunnen maken waarom hij niet kan
voldoen aan de verplichting om digitaal aangifte te doen; hij

wist dat ruim op tijd en kon dus maatregelen nemen. Kennelijk
heeft hij dat niet gedaan, aldus de rechtbank.
In hoger beroep stelt A dat het in strijd met het vertrouwensbeginsel is om op 11 augustus 2011 te melden dat het vanaf
1 januari 2012 verplicht is om digitaal aangifte te doen, want
dit betekent dat er reeds over hetzelfde belastingjaar 2011 digitaal
aangifte moet worden gedaan. Er is geen sprake van opgewekt
vertrouwen en zou dat wel zo zou zijn, dan is dat in ieder geval
tijdig opgezegd bij brief van 11 augustus 2011, aldus het hof. De
aangifteboete is terecht.
Wat niet goed is gegaan, is dat de inspecteur in zijn brief van
29 augustus 2011 het bezwaar van A niet-ontvankelijk had
moeten verklaren, omdat de brief van 11 augustus 2011 geen
voor bezwaar vatbare beschikking was. Het hof verklaart A
alsnog niet-ontvankelijk in zijn bezwaar tegen de brief van
11 augustus 2011. Tot slot merkt het hof op dat de wet geen
mogelijkheden biedt om de staatssecretaris te verplichten
alsnog ontheffing te verlenen van het doen van digitale aangifte.
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Dat een belastingplichtige niet weet dat hij tegen
een ministeriële regeling geen bezwaar of beroep
kan instellen, valt hem niet aan te rekenen. Maar ook de
inspecteur wist kennelijk niet dat hij het bezwaar van A
niet-ontvankelijk had moeten verklaren. Uiteindelijk
schiet A er niets mee op. De digitalisering is niet te
stoppen, ook niet bij de Belastingdienst.
Noot
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