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Accountantskantoor heeft zorgplicht niet geschonden
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Wet LB 1964 art. 12a BW art. 7:401

overeenkomst van opdracht, redelijk handelend, schadeplichtig

De heer X is advocaat. Hij is dga van Y bv, die alle aandelen houdt in Z bv. Y bv en Z bv vormen een fiscale eenheid VPB. Z bv
maakt deel uit van een advocatenmaatschap. Y bv stuurt elke maand een factuur voor de managementfee aan Z bv. X krijgt
zijn loon van Y bv. In de periode van 2006 tot en met 2016 verricht B bv als accountantskantoor werkzaamheden voor X, Y
bv en Z bv. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het samenstellen van de jaarrekeningen, het verzorgen van
aangi�en, en het verrichten van overige accountantsdiensten en fiscale diensten. Bij de civiele kamer van Hof Amsterdam is
in geschil of B bv met betrekking tot het advies over het gebruikelijk loon en het niet verbreken van de fiscale eenheid VPB
haar zorgplicht hee� geschonden. Uit de schri�elijke overeenkomst van opdracht blijkt niet dat de opdracht aan B bv zag
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Noot

op allesomvattende fiscale dienstverlening met als doel fiscale optimalisatie. Van schending van de zorgplicht is pas sprake
als B bv niet de zorg in acht hee� genomen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden
verwacht. Onder vakgenoot moet in dat kader worden verstaan de accountant die naast het samenstellen van de
jaarrekeningen ook de belastingaangi�en verzorgt en overleg voert over het gebruikelijk loon. Het handelen van B bv hoe�
niet te worden getoetst aan hetgeen van een fiscaal adviseur mag worden verwacht. Gezien de beperkte omvang van de
opdracht hee� B bv haar opdracht zo mogen opvatten dat zij primair het voorkomen van een discussie met de
Belastingdienst over het gebruikelijk loon als uitgangspunt moest nemen. Het hof vindt dat B bv met haar advies over het
gebruikelijk loon hee� gehandeld zoals dat van haar in de gegeven omstandigheden mocht worden verwacht. Ook de
klacht in verband met het niet verbreken van de fiscale eenheid VPB faalt door de beperkte omvang van de opdracht.
Daarbij is mede van belang dat B bv niet betrokken was bij het opzetten van de fiscale eenheid. Ook kent een fiscale
eenheid behalve een mogelijk tariefnadeel veel voordelen.

Een vij�ien jaar durende relatie eindigt met een geschil bij de civiele rechter. De ‘cliënt’ verwijt zijn accountant(s) dat niet
de meest optimale fiscale route is bewandeld. Het hof komt echter tot de conclusie dat gehandeld is als redelijk bekwaam
en redelijk handelend vakgenoot. De toetsingsmaatstaf is niet of als redelijk bekwaam en redelijk handelend fiscaal
adviseur is gehandeld. Het hof hee� welbewust de lat lager gelegd: van een fiscaal adviseur mag als professional meer
worden verwacht dan van een vakgenoot. Het accountantskantoor onderhield weliswaar de contacten met de
Belastingdienst en diende zowel de privébelastingaangi�en als de zakelijke belastingaangi�en in, maar zij kunnen niet als
fiscaal adviseur(s) bestempeld worden, aldus het hof.

De keuze van het hof om niet de toetsingsmaatstaf van fiscaal adviseur aan te leggen, maakt het niet verrassend dat het hof
ook tot het oordeel komt dat de accountants hun zorgplicht niet hebben geschonden. Ook in die beslissing komt namelijk
tot uitdrukking dat het hof vindt dat de accountants in de kern niet ingehuurd werden om fiscaal te adviseren. Het hof kent
daarbij veel gewicht toe aan de opdrachtovereenkomsten uit 2005 en 2016, op basis waarvan het hof concludeert dat
‘fiscaliteit’ bijzaak was en de opdracht vooral gericht was op het samenstellen van de jaarrekeningen. Op de zinsnede
‘overige accountants- en fiscale diensten’ uit de opdrachtovereenkomsten zou mijns inziens ook een andersluidend
oordeel gebaseerd kunnen worden. Zeker gezien het feit dat het om een kantoor gaat dat ook fiscalisten in dienst hee�,
maar daar staat tegenover dat uit de feiten volgt dat met een fiscalist nimmer contact is geweest.

Het kiezen van de fiscaal veiligste (en ‘duurste’) weg is in dit geval dus niet onzorgvuldig en leidt niet tot aansprakelijkheid.
Als de opdracht explicieter gericht was geweest op fiscale advisering, had de uitkomst in mijn visie anders kunnen zijn. In
zoverre verdient het aanbeveling om een opdrachtovereenkomst in geval van een langdurige relatie met regelmaat te
beoordelen en zo nodig te herzien. Het niet geven van een niet gevraagd fiscaal advies kan in ieder geval niet tot
aansprakelijkheid leiden. Als dat wel het geval zou zijn geweest, zou het hek in mijn visie ook onterecht van de dam zijn.
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