Aangifte te laat: schuld adviseur = geen boete!
19 april 2013
Schuld en boete zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dostojewski heeft dat in zijn bestseller
uit 1866 overtuigend aangetoond, en die koppeling vinden we nog steeds terug in ons rechtsstelsel.
Ook in het belastingrecht: de Belastingdienst ‘beloont’ het te laat indienen van een aangifte al snel
met een verzuimboete, maar die boete moet achterwege blijven bij AVAS: bij afwezigheid van alle
schuld bij de belastingplichtige. En dat is het geval als een aangifte te laat is ingediend door
nalatigheid van de adviseur, zo heeft Hof Den Haag recent beslist. De belastingplichtige valt dan
niets te verwijten, en daardoor kan er geen boete worden opgelegd.
De aangifte vennootschapsbelasting van BV X over 2009 werd te laat ingediend. De inspecteur constateerde dat
en verhoogde de aanslag met een verzuimboete van € 2.460.
BV X ging in beroep tegen die boete, en Rechtbank Den
Haag verminderde die boete op grond van redelijkheid en
billijkheid tot € 1.230. De inspecteur was het daar niet mee
eens en ging in hoger beroep, bij Hof Den Haag. BV X
pareerde dat met incidenteel hoger beroep, en stelde dat er
sprake was van afwezigheid van alle schuld (AVAS). De BV
toonde aan – met afschriften van e-mails – dat zij haar
adviseur direct na de ontvangst van de aanmaning tot het
doen van de aangifte daarop had aangesproken en hem had
meegedeeld dat zij daardoor ‘ onaangenaam verrast was’.
De adviseur had daarop per mail de toezegging gedaan dat
hij de aangifte binnen een week in concept klaar zou hebben.
Tijdens de zitting bij het hof verklaarde die adviseur dat de
BV hem nogmaals, vóór het verstrijken van de termijn van
de aanmaning, gerappelleerd had voor het doen van de
aangifte.
Hof Den Haag besliste daarop dat BV X aannemelijk had
gemaakt dat zij alles gedaan had wat redelijkerwijs van
haar kon worden verwacht, om de aangifte tijdig in te
dienen. Het hof concludeerde daarop dat sprake was van AVAS, en dat de verzuimboete ten onrechte was
opgelegd. Het Hof vernietigde de boete.
Commentaar
Een praktische uitspraak die goed van pas kan komen als er een aangifte door nalatigheid van de adviseur te
laat is ingediend.
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