
Hof kan administratie verwerpen als inspecteur geen informatiebeschikking heeft vastgesteld

Instantie Conclusie A-G IJzerman, 28-01-2021 nr. 20/01457 en 20/01462
Zaaknummer(s) 20/01457 en 20/01462
Datum uitspraak 28-01-2021
Belastingjaar/tijdvak 2010-2011
Rubriek Formeel belastingrecht
Wetsartikelen AWR - art. 27e
ECLI ECLI:NL:PHR:2021:81

Brondocumenten
Conclusie A-G IJzerman 28 januari 2021, nrs. 20/01457 en 20/01462,
Beroepschrift in cassatie bij HR nr. 20/01457,
Beroepschrift in cassatie bij HR nr. 20/01462

Auteur mr. S.A. Eckhardt
NTFR 2021/875
Datum publicatie
NTFR

11-03-2021

Samenvatting

In geschil is of het hof tot het verwerpen van de administratie kon oordelen indien de inspecteur
geen informatiebeschikking had vastgesteld. Tevens is in geschil of belanghebbenden de vereiste
aangiften hebben gedaan en of de inspecteur bij het vaststellen van de (navorderings)aanslagen is
uitgegaan van een redelijke schatting.

Het gaat om het beroep in cassatie van X1 respectievelijk X2, belanghebbenden, tegen Hof
Amsterdam 19 maart 2020, nrs. 18/00217 t/m 18/00219, NTFR 2020/1718 en 18/00211 t/m
18/00213, NTFR 2020/1716.

De eerste belanghebbende was ten tijde van het geschil samen met haar echtgenoot (nr.
20/01461), zijn broer (nr. 20/01460) en diens echtgenote (nr. 20/01462) firmant in een
vennootschap onder firma (de vof, nr. 20/01463). De activiteiten van de vof bestonden uit inkoop,
verkoop en reparatie van sieraden en in- en verkoop en bewerking van edele metalen. Daarnaast
werden ook sieraden via een website te koop aangeboden.

Op 28 maart 2011 is de politie een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de bedrijfsvoering van
de vof en haar firmanten. Op 10 december 2013 heeft de inspecteur boekenonderzoeken in gang
gezet bij de vof en haar firmanten. Bij belanghebbenden is de aanvaardbaarheid van hun aangiften
IB/PVV 2010 en 2011 onderzocht. De inbeslaggenomen financiële administratie van de vof is als
basis gebruikt. Daarnaast heeft de inspecteur gebruikgemaakt van informatie uit het strafrechtelijk
onderzoek.

De inspecteur heeft – zonder een informatiebeschikking te nemen – aan belanghebbenden met
dagtekening 21 november 2014 navorderingsaanslagen IB/PVV 2010 en aanslagen IB/PVV 2011
opgelegd. De (navorderings)aanslagen zijn gebaseerd op in de controlerapporten geconstateerde
gebreken in de administratie van de vof.

Het hof heeft om te beginnen geoordeeld dat omkering en verzwaring van de bewijslast wegens het



Het hof heeft om te beginnen geoordeeld dat omkering en verzwaring van de bewijslast wegens het
niet voldoen aan de administratie- en bewaarplicht niet aan de orde kan zijn, wegens het ontbreken
van een informatiebeschikking. Vervolgens is het hof van oordeel dat de administratie van de vof
vanwege diverse ernstige tekortkomingen en vervalste inkoopbonnen niet als grondslag voor de
winstberekening kan dienen. De inspecteur heeft volgens het hof zijn schatting van de belastbare
winst, die is gebaseerd op de inkopen zoals die uit de administratie van de vof blijken en een
brutowinstpercentage van 100, voldoende gemotiveerd. Naar het oordeel van het hof is aannemelijk
dat belanghebbenden op hun inkopen ten minste een brutowinst van 75% hebben behaald.

Vervolgens heeft het hof geoordeeld dat belanghebbenden niet de vereiste aangiften hebben
gedaan. De volgens de aangiften verschuldigde belasting is naar het oordeel van het hof op zichzelf
beschouwd en verhoudingsgewijs aanzienlijk lager dan de werkelijk verschuldigde belasting. Ten
tijde van het doen van de aangiften wisten of moesten belanghebbenden zich ervan bewust zijn
geweest dat een aanzienlijk bedrag aan verschuldigde belasting niet zou worden geheven. De door
de inspecteur opgelegde (navorderings)aanslagen berusten naar het oordeel van het hof op een
redelijke schatting. Belanghebbenden hebben volgens het hof met al hetgeen zij hebben
aangevoerd, niet overtuigend aangetoond dat de (navorderings)aanslagen te hoog zijn vastgesteld.

Het eerste middel is gericht tegen het oordeel van het hof dat de boekhouding vanwege diverse
ernstige tekortkomingen niet als grondslag voor de winstberekening kan dienen. Gesteld wordt dat
het hof niet tot het verwerpen van de administratie kon oordelen, omdat de inspecteur geen
informatiebeschikking heeft vastgesteld. Dit laatste is volgens A-G IJzerman onjuist.

Verder meent de advocaat-generaal dat het hof tot de conclusie kon komen dat de administratie
van belanghebbenden niet als grondslag voor de winst kan dienen, vanwege onder meer het
vervalsen van inkoopbonnen in de administratie van de vof en het ontbreken van een adequate
kasadministratie.

In het tweede middel wordt opgekomen tegen het oordeel dat niet de vereiste aangiften zijn
gedaan. De advocaat-generaal acht de door het hof ter zake gemaakte berekeningen en het
oordeel van het hof over de redelijke schattingen van de inspecteur echter niet onbegrijpelijk. Het
derde middel dat daarop voortgaat, faalt eveneens.

De conclusie strekt ertoe dat de onderscheiden beroepen in cassatie van belanghebbenden
ongegrond dienen te worden verklaard.

Commentaar

In de conclusie over de zaak van de echtgenotes van de broers die allen firmanten waren in een vof
waarin de juwelierswinkel werd gedreven, staat de vraag centraal of de administratie van de vof
kan dienen als grondslag voor de omzet- en winstberekening, of de vereiste aangifte is gedaan en
of de schattingen van de inspecteur redelijk zijn. Op alle punten worden belanghebbenden in het
ongelijk gesteld door Hof Amsterdam, en volgens A-G IJzerman kan dit oordeel in stand blijven. Dit
commentaar spitst zich toe op het eerste middel over het verwerpen van de administratie zonder
informatiebeschikking en het oordeel van het hof en A-G IJzerman dienaangaande.

In het onderhavige geval had de inspecteur geen tijd om een informatiebeschikking af te geven. Er
was namelijk beslag gelegd op het vermogen en dan dient er binnen drie maanden een aanslag te
zijn opgelegd. Wanneer een (navorderings)aanslag wordt opgelegd, vervalt de eerder afgegeven
informatiebeschikking. Een informatiebeschikking zou bovendien vertragend werken, zo stelde de
inspecteur in zijn verweerschrift. Daaruit begrijp ik dat de inspecteur kennelijk ook niet bereid was
om – na het opleggen van de (navorderings)aanslagen – de administratieplicht onderwerp te maken
van een procedure over een informatiebeschikking.

Bij het vaststellen van de (navorderings)aanslagen over 2010 en 2011 baseerde de inspecteur de
correcties op de gebreken in de administratie van de vof die tijdens de controle en het
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strafrechtelijk onderzoek waren geconstateerd. Het hof oordeelde – volgens de advocaat-generaal
niet onterecht – dat niet van de administratie kan worden uitgegaan en daar dient uit begrepen te
worden dat het hof de administratie heeft verworpen. Belanghebbenden betogen dat wel van de
administratie kan en moet worden uitgegaan, omdat zij de gebreken die de inspecteur constateert
niet erkennen en omdat de administratie niet – bij informatiebeschikking – is verworpen. Het hof en
de advocaat-generaal menen dat een administratie ook kan worden verworpen zonder
informatiebeschikking. Volgens de advocaat-generaal (punt 5.4) mag de inspecteur om hem
moverende redenen afzien van het afgeven van een informatiebeschikking en de bewijslast
omkeren wegens het niet hebben gedaan van de vereiste aangifte.

Met belanghebbenden in cassatie ben ik echter van mening dat daarmee de rechtsbescherming die
de informatiebeschikking heeft beoogd te creëren, wordt omzeild. De advocaat-generaal stelt in dat
kader dat een ondeugdelijke administratie toch niet kan worden hersteld en een
informatiebeschikking dus geen nut heeft. Hij legt daarbij de nadruk op de herstelmogelijkheid die
een informatiebeschikking biedt, maar verliest uit het oog dat de belastingplichtige met een
informatiebeschikking het oordeel of niet voldaan is aan de administratieplicht aan de rechter kan
voorleggen en zodoende zicht heeft op wie de bewijslast rust in de inhoudelijke procedure. Niet
voor niets is de sanctie van omkering en verzwaring van de bewijslast in art. 27e AWR bovendien
voorbehouden voor de situatie waarin een informatiebeschikking onherroepelijk is komen vast te
staan (of voor het geval de vereiste aangifte niet is gedaan). Als de uitspraak op bezwaar dateert
van na 1 juli 2011, kan volgens mij geen andere conclusie volgen dan dat omkering en verzwaring
van de bewijslast alleen kan volgen als het niet nakomen van de administratieverplichtingen is
vastgesteld bij wege van een informatiebeschikking (of als de vereiste aangifte niet is gedaan). Dat
geen andere lezing van de wet of wetgeschiedenis gerechtvaardigd is, heeft de Hoge Raad
duidelijk gemaakt in HR 2 oktober 2015, nr. 14/02335, NTFR 2015/2709. Doordat het hof en de
advocaat-generaal de schending van de administratieverplichtingen plaatsen in het kader van de
vereiste aangifte, wordt toegestaan dat de rechtsbescherming voor belanghebbende een lege huls
wordt. De inspecteur had bovendien ook na het opleggen van de (navorderings)aanslagen een
informatiebeschikking kunnen afgeven.

Het nut van de informatiebeschikking en de vraag of de informatiebeschikking de beoogde
rechtsbescherming biedt, staat ter discussie. Indien de Hoge Raad de lijn van Hof Amsterdam en
A-G IJzerman volgt, dan is er een extra argument om afschaffing van de informatiebeschikking te
bepleiten. Doordat een informatiebeschikking voor het verwerpen van de administratie geen
vereiste is, kan de bewijslast eenvoudigweg worden omgekeerd via de vereiste aangifte. Van
rechtsbescherming door middel van een informatiebeschikking is dan geen sprake.

[1] Mr. S.A. Eckhardt is werkzaam als advocaat bij De Bont Advocaten.
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