Inspecteur mag afroommethode niet blindelings gebruiken
Brondatum:
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In de inmiddels bekende afroommethodezaak Hoge Raad nr. 11/02127 (LJN BW4756) is de
belastingplichtige alweer in het gelijk gesteld door Hof Amsterdam (verwijzingszaak).
De inspecteur
In deze zaak stelde de inspecteur zich op het standpunt dat het loon op grond van de
gebruikelijkloonregeling als bedoeld in artikel 12a Wet Loonbelasting via de afroommethode
dan wel via de winstreductiemethode berekend moest worden, omdat de opbrengst in de B.V.
voor tenminste 90% toe te rekenen zou zijn aan de arbeid van de belastingplichtige dga. De
inspecteur refereerde aan het arrest nr. 38.378, LJN AN8666 van 17 september 2004. Hij
geeft aan dat het hier ook om een geval gaat waarin de opbrengsten van een B.V. (nagenoeg)
geheel voortvloeien uit de door de directeur daarvan verrichte arbeid. De inspecteur stelt
daarom dat de afroommethode dan wel winstreductiemethode gebruikt mag worden zonder te
voldoen aan de bewijslast. De bewijslast voor de inspecteur volgt uit de wet en houdt in dat
wanneer een dga een salaris geniet van € 43.000 of meer, het aan de inspecteur is om te
bewijzen dat in soortgelijke dienstbetrekkingen een hoger loon gebruikelijk is.
De belastingplichtige
De belastingplichtige voert aan dat de bewijslast rust bij de Belastingdienst om aan te tonen
dat het gebruikelijk loon in een soortgelijke dienstbetrekking hoger is dan het door hem
aangegeven bedrag. Verder is de belastingplichtige van mening dat het niet juist is dat de
inspecteur de afroommethode/winstreductiemethode wil gebruiken enkel door een verwijzing
naar de zaak waarin de afroommethode gebruikt mocht worden, omdat het hier een andere
situatie betreft die niet is te vergelijken met die zaak. In deze zaak is immers sprake van een
situatie waarbij het aandeel van de B.V. het resultaat is van een samenwerkingsverband met
ruim 100 personeelsleden. Het aandeel van de belanghebbende is in niet onbetekenende mate
afhankelijk van de bijdrage van die werknemers en de arbeid van andere partners.
Uitspraak verwijzingszaak en mogelijke gevolgen voor andere zaken
In deze verwijzingszaak is de belastingplichtige alweer in het gelijk gesteld. Eerder was dit
ook het geval bij de Hoge Raad. Dit houdt in dat de afroommethode noch de
winstreductiemethode voor dit geval gebruikt kunnen worden.
Voor het vervolg is te verwachten dat de belastinginspecteur niet blindelings gebruik zal
maken van de afroommethode en beter de feiten en omstandigheden zal moeten beoordelen
alvorens een dergelijk standpunt in te nemen. Waar de Belastingdienst constateert dat de
afroommethode niet gebruikt zou mogen worden aan de hand van deze uitspraak, zal de
inspecteur aan zet zijn en de bewijslast dragen met betrekking tot het gebruikelijk loon.

