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bezwaar en beroep

Toereikend gemachtigd
Als een gemachtigde toereikend gemachtigd is om een aangifte in te dienen namens
gescheiden echtelieden, kan de verdeling van de hypotheekrente niet worden herzien
zonder toestemming van de ex-echtgenoot. Dat blijkt uit een recent gepubliceerde
uitspraak van Hof Den Bosch.

X is in 2010 gehuwd met Y. In 2013 wordt het huwelijk door
echtscheiding ontbonden. In mei 2012 dient Z de aangiften
inkomstenbelasting 2010 in voor zowel X als Y. Daarbij wordt
de hypotheekrenteaftrek volledig toegerekend aan Y.
In hoger beroep stelt X dat Z niet toereikend gemachtigd was
om namens haar aangifte inkomstenbelasting voor het jaar
2010 te doen; de verdeling van de hypotheekrenteaftrek moet
worden herzien, waarbij aan X de helft wordt toegerekend.
Het hof stelt vast dat Z heeft verklaard
- dat hij vanaf boekjaar 2003 tot en met boekjaar 2012 de aangiften vennootschapsbelasting van de vennootschappen
van X verzorgde;
- dat hij sinds 2006 de administratie van het advocatenkantoor van X en de aangifte inkomstenbelasting van X tot en
met het jaar 2011 verzorgde;
- dat hij ook de administratie en aangiften van Y verzorgde;
- dat hij de concept-aangiften van zowel X als Y naar Y
stuurde, die de stukken met X besprak. Vervolgens kreeg
Z te horen welke wijzigingen en/of aanpassingen nodig
waren, waarna hij de aangiften indiende. Er zijn met X geen
schriftelijke afspraken gemaakt, maar Z heeft altijd op deze
wijze voor X gewerkt.
Y bevestigt deze gang van zaken en verklaart tevens dat in het
kader van de echtscheiding geen afspraken zijn gemaakt over
de verdeling van de hypotheekrenteaftrek voor 2010. Tot slot
verklaart Y dat hij niet akkoord gaat met een herziening van de
verdeling van de hypotheekrenteaftrek voor het jaar 2010.
Het hof acht aannemelijk dat Z in ieder geval medio 2012 nog
gemachtigd was om namens X aangifte te doen. Dit bewijs-

oordeel steunt op de verklaring van Z en op de omstandigheid
dat Z voor de jaren voorafgaand aan het jaar 2010 toereikend
gemachtigd was tot het doen van de aangiften inkomstenbelasting. Er is geen begin van bewijs in het geding gebracht dat die
machtiging is beëindigd voordat Z de aangifte voor het jaar 2010
indiende. X heeft zelf ook geen enkel initiatief genomen om
aangifte te doen, hoewel dat voor de hand lag als moet worden
aangenomen dat Z niet langer gemachtigd zou zijn geweest.
De verdeling van de hypotheekrenteaftrek kan niet worden
herzien, daarvoor is een gezamenlijk verzoek vereist.1 En Y
stemt daarmee niet in, aldus het hof.
X stelt nog dat een kamergenoot van de inspecteur telefonisch
zou hebben toegezegd dat de verdeling ook zonder akkoord
van Y kon worden aangepast. Voor zover deze uitlating is
gedaan, had X redelijkerwijs moeten begrijpen dat deze onjuist
is: de inspecteur had voorafgaand aan het bewuste telefoongesprek bij brief expliciet aangegeven dat herziening enkel
mogelijk is op gezamenlijk verzoek.
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Bij echtscheidingen ontstaat niet zelden onenigheid
over de verdeling van de woonlasten. Zorgvuldige
afstemming is geen overbodige luxe. Met alle commotie
die een echtscheiding met zich meebrengt is dit punt
wellicht ondergesneeuwd. Helaas is dat achteraf niet
meer terug te draaien, zoals het oordeel van het hof in
deze zaak leert.
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