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Samenvatting

In het vierde middel wordt met name opgekomen tegen het oordeel van het hof dat wegens
ernstige administratieve gebreken de margeregeling en de globalisatieregeling in de omzetbelasting
niet kunnen worden toegepast. Het gaat om het beroep in cassatie van belanghebbende, een
vennootschap onder firma, tegen Hof Amsterdam 19 maart 2020, nr. 18/00197, NTFR 2020/1714.

De activiteiten van belanghebbende 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.

Specifiek voor de heffing van omzetbelasting heeft het hof overwogen dat belanghebbende niet
heeft voldaan aan de ingevolge de Wet OB 1968 geldende administratieve verplichtingen als
bedoeld in art. 34, lid 1, Wet OB 1968. Het hof wijst daartoe met name op de aanwezigheid in de
administratie van vervalste of te summier opgemaakte inkoopbonnen, het niet regelmatig bijhouden
van kasontvangsten en het niet adequaat administreren van de goederenstroom. Dat heeft tot
gevolg dat belanghebbende niet, althans onvoldoende, regelmatig aantekening houdt van (1) de
door haar uitgereikte inkoopverklaringen, alsmede van (2) de uitgaven en ontvangsten ter zake van
de door haar verrichte leveringen van goederen en verleende diensten.

Inzake de margeregeling heeft het hof geoordeeld dat niet aan de voorwaarden voor toepassing
daarvan is voldaan omdat de administratie onbetrouwbaar is. In dat verband heeft het hof
overwogen dat belanghebbende met betrekking tot het ingekochte sloopgoud en andere ingekochte
goederen haar boekhouding niet op zodanige wijze heeft gevoerd dat aan de hand daarvan het
verband tussen inkoop en verkoop kan worden vastgesteld. Reeds daarom heeft belanghebbende
volgens het hof geen recht op toepassing van de marge- en globalisatieregeling.

A-G IJzerman merkt daarover op dat naast de administratieplicht zoals die is opgenomen in art. 52
AWR, voor de omzetbelasting geldt, op grond van art. 34, lid 1, Wet OB 1968, dat een ondernemer
gehouden is aantekening te houden van de door hem en aan hem verrichte leveringen van
goederen. De ondernemer die goederen levert met toepassing van de marge- of
globalisatieregeling is tevens gehouden afzonderlijk aantekening te houden van de met toepassing
van deze regelingen geleverde goederen.

Art. 31, lid 5, Uitv.besch. OB 1968 stelt als voorwaarde dat de wederverkoper die de
margeregeling toepast (goederen zijn administratief van inkoop tot verkoop te volgen) zijn
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margeregeling toepast (goederen zijn administratief van inkoop tot verkoop te volgen) zijn
boekhouding op zodanige wijze voert dat aan de hand daarvan het verband tussen inkoop en
verkoop kan worden vastgesteld. De in- en verkopen van margegoederen moeten dus afzonderlijk
worden bijgehouden.

Het niet juist of onvolledig administreren van de inkopen en het niet juist bijhouden van kasmutaties
heeft het hof als ernstige tekortkomingen aangemerkt. Het oordeel van het hof dat niet aan de
voorwaarden voor toepassing van de margeregeling is voldaan als de administratie onbetrouwbaar
is, getuigt volgens de advocaat-generaal niet van een onjuiste rechtsopvatting en is voor het overige
verweven met waarderingen van feitelijke aard die niet onbegrijpelijk te achten zijn.

Specifiek voor de globalisatieregeling heeft het hof geoordeeld dat de goederen die
belanghebbende inkoopt niet staan opgesomd in art. 4c, lid 1, onderdeel a, Uitv.besch. OB 1968 en
niet gesteld of gebleken is dat de inspecteur belanghebbende heeft aangewezen. Dat oordeel acht
de advocaat-generaal juist.

De conclusie strekt ertoe dat het beroep in cassatie van belanghebbende ongegrond dient te
worden verklaard.

Commentaar

De drie middelen die A-G IJzerman bespreekt in zijn conclusie in de zaak van de echtgenotes (nrs.
20/01457 en 20/01462, NTFR 2021/875), worden in cassatie ook namens de vof naar voren
gebracht. Daarnaast wordt in de zaak van de vof geklaagd over het oordeel van Hof Amsterdam
dat de marge- en globalisatieregeling niet van toepassing is. Ook hier breekt de wijze waarop de
administratie (niet) is gevoerd de juwelierszaak op. Naast de algemene administratieplicht van art.
52 AWR scheppen art. 34 Wet OB 1968 en de Uitvoeringsbeschikking aanvullende administratieve
verplichtingen voor de specifieke regelingen voor de omzetbelasting. De advocaat-generaal is hier
kort over: de marge- en globalisatieregeling is alleen uitvoerbaar op basis van een betrouwbare
administratie. Hof Amsterdam oordeelde onomwonden dat de administratie een heikel punt is in
deze (en aanverwante) procedure(s) en A-G IJzerman neemt die (feitelijke) constatering over nu
deze niet onbegrijpelijk is. Door het gebrek aan een betrouwbare administratie, waarin valse
inkoopbonnen aanwezig zijn en kasmutaties ontbreken, kan toepassing van de marge- en
globalisatieregeling niet aan de orde zijn volgens de advocaat-generaal. Daarenboven is in deze
zaak ook niet voldaan aan de specifieke eisen die voor deze regeling uit de omzetbelasting gelden.
Het verband tussen de inkoop en de verkoop van margegoederen is in de administratie niet na te
gaan. Ook in deze procedure krijgt de belastingplichtige een tik op de vingers voor de gebrekkige
en onbetrouwbare administratie, welk oordeel volgens de advocaat-generaal in stand kan blijven.

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