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Navordering moet in beginsel binnen vijf jaar plaatsvinden, voor buitenlandse inkomsten
geldt maximaal 12 jaar. De mogelijkheden tot navordering zijn door recente jurisprudentie
voor beide situaties verder ingevuld en beperkt. Daarnaast gaan we kort in op komende
aanpassingen.
Beperking verlengde navorderingstermijn
Het Hof van Justitie van de EU heeft onder meer in de zaak Passenheim-van Schoot
geoordeeld dat de inspecteur niet altijd de volledige 12-jaarstermijn voor navordering kan
gebruiken maar de navorderingsaanslag voldoende voortvarend moet vaststellen. De Hoge
Raad heeft de volgende voorwaarden gegeven voor verlenging van de navorderingstermijn:
•
•

•

als de Nederlandse fiscus geen aanwijzingen heeft voor het bestaan van buitenlandse
spaartegoeden is de verlengde navorderingstermijn toelaatbaar;
als/zodra er wel dergelijke aanwijzingen zijn (waarbij het niet uitmaakt dat de lidstaat
een bankgeheim heeft) kan de navorderingstermijn alleen langer dan 5 jaar zijn als de
navorderingsaanslag wordt opgelegd binnen een redelijke termijn na het verkrijgen
van de inlichtingen die nodig zijn voor het bepalen van de verschuldigde belasting;
ook als buiten de vijfjaarstermijn wordt nagevorderd mag de geldboete naar
evenredigheid van het nagevorderde bedrag worden berekend.

Begin toetsingsperiode
Er zijn inmiddels al aardig wat arresten en uitspraken over het al dan niet voortvarend
opleggen van de navorderingsaanslag, dus de maximale periode voor de verlengde
navorderingstermijn. Advocaat-Generaal Niessen heeft op 19 december 2013 aangegeven
wanneer de navorderingstermijn kan worden geacht te zijn begonnen. Het ging hier om een
van de zaken betreffende een bank (waarin mogelijke rekeninghouders nog niet meteen
konden worden geïdentificeerd. Volgens Niessen kan de termijn al beginnen voordat sprake is
van een definitieve identificatie aangezien het niet noodzakelijk is dat de gegevens direct
kunnen worden gekoppeld aan een belastingplichtige. De bestaande aanwijzingen van
verzwegen inkomsten dienen wel dusdanig specifiek te zijn dat op basis daarvan een
onderzoek kan worden ingesteld waarin de identiteit van de belastingplichtige wordt
geverifieerd (er moet dus al een vermoeden bestaan) en zijn aangifte onderzocht. De A-G acht
het wenselijk dat de Hoge Raad een maximale termijn vaststelt voor de 'identificatiefase'.

Kenbare fout
Navordering is op grond van artikel 16, lid 2, onderdeel c AWR mogelijk als sprake is van
een redelijkerwijs kenbare fout. Dit begrip moet volgens de Hoge Raad beperkt worden
uitgelegd in die zin dat het voor de belastingplichtige meteen duidelijk moet zijn dat de
aanslag onjuist is. In de betreffende zaak werd de aanslag (voor meerdere belastingplichtigen)
9% te laag vastgesteld (de 30%-fictie kwam dus helaas niet aan de orde) maar verwees het
aanslagbiljet naar een meegezonden bijlage waarin zowel het juiste tarief was vermeld als een
website met nadere informatie. Ook stelde de inspecteur onweersproken dat andere
belastingplichtigen de fout wél hadden opgemerkt. Volgens de Hoge Raad maakt dit de
navordering nog niet gerechtvaardigd. Eventueel beschikbare extra informatie hoeft pas te
worden geraadpleegd als een gemiddelde belastingplichtige zou twijfelen aan de aanslag, het
is niet van belang of de specifieke belastingplichtige behoorde te twijfelen aan de aanslag.
Wijziging navorderingstermijn
Zodra het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst in werking
treedt, komt het onderscheid in navorderingstermijn tussen binnen- en buitenlandsituaties te
vervallen (altijd maximaal 12 jaar bij kwade trouw) en wordt in artikel 16 AWR vastgelegd
dat de inspecteur bij voldoende aanwijzingen binnen twee jaar de navorderingsaanslag moet
vaststellen tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. Volgens de Memorie van
Toelichting is twee jaar voldoende voor het verkrijgen van de noodzakelijke informatie zowel
in binnenland- als in buitenlandsituaties en het voorbereiden en vaststellen van de
navorderingsaanslag met inbegrip van eventueel overleg met de belastingplichtige.
Voor navordering blijft een nieuw feit vereist maar de navorderingstermijn gaat voor die
gevallen naar maximaal drie jaar na de ontvangst van de aangifte (nu nog vijf jaar na afloop
van het belastingtijdvak). De navorderingsbevoegdheid bij een redelijkerwijs kenbare fout
(dus ook de 30%-fictie) wordt vervangen door een navorderingsbevoegdheid in alle gevallen
waarin de belastingplichtige wist of behoorde te weten dat ten onrechte geen of te weinig
belasting is geheven. De bewijslast zowel van het na te vorderen bedrag als van de
(redelijkerwijs) aanwezige wetenschap van de belastingplichtige rust volledig op de
inspecteur.
Er komt één nieuwe navorderingsbevoegdheid bij, namelijk de mogelijkheid (toch) te kunnen
navorderen bij grootschalige verstoringen of fouten in de systemen van de Belastingdienst
zelf of door bestanden die derden aanleveren op grond van een renseigneringsverplichting.
Hierdoor onjuist vastgestelde aanslagen kunnen nog gedurende zes maanden worden
gecorrigeerd door middel van navorderingsaanslagen.

