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Mijn BV zit al geruime tijd te wachten op een forse belastingteruggave. U begrijpt dat we
dat geld in deze tijd van economische crisis goed kunnen gebruiken bij onze
bedrijfsvoering. Maar de inspecteur is daar niet gevoelig voor: de zaak ligt al maanden stil,
ondanks onze herhaalde brieven en telefoontjes met verzoeken om een spoedige
afhandeling. Hoe kan ik de inspecteur dwingen om deze zaak op afzienbare termijn af te
doen? In BelastingBelangen heeft u eerder gemeld dat het tegenwoordig mogelijk is om
de inspecteur in gebreke te stellen en een dwangsom te eisen. Dat is een mogelijkheid,
maar wat levert me dat op. Volgens een bevriend advocaat kan ik de zaak beter aan de
rechter voorleggen. Daar kan ik een veel hogere dwangsom eisen. Wat is wijsheid?

Antwoord
Ondernemers kunnen zich vanaf 1 oktober 2009 verweren tegen een inspecteur die alsmaar geen
beslissing neemt, en zijn zaken niet afdoet binnen de bij de wet voorgeschreven termijnen. De
ondernemer kan de inspecteur in gebreke stellen en van de Belastingdienst een dwangsom eisen.
Deze mogelijkheid geldt voor alle bezwaar- en verzoekschriften die op of ná 1 oktober 2009 zijn
ingediend. Om deze procedure in gang te zetten moet u het formulier gebruiken dat u op de site van
de Belastingdienst kunt downloaden (PDF), klik hier: Dwangsom bij niet tijdig beslissen. U kunt van
de Belastingdienst een dwangsom opeisen van maximaal € 1.260. In BelastingBelangen oktober
2009 is dit eerder toegelicht: Eindeloos wachten op de inspecteur, of een dwangsom eisen?

U kunt ook het advies van uw bevriende advocaat
opvolgen. Het is inderdaad zo dat de rechter een veel
hogere dwangsom kan vaststellen. De rechter zal dat
zeker doen als de inspecteur het echt ‘te bont’ heeft
gemaakt. Uitgangspunt is dat de inspecteur een
verzoek om teruggave moet afhandelen binnen acht
weken na de datum van ontvangst. Hij kan die
termijn opschorten: als de inspecteur u vragen stelt
over het teruggave verzoek, wordt de termijn van
acht weken stilgezet totdat hij antwoord op zijn
vragen heeft ontvangen. Als de inspecteur vervolgens
het verzoek niet afhandelt binnen de genoemde
wettelijk termijn, moet u hem in gebreke stellen.
Daarbij geeft u hem nog enige tijd om het verzoek
alsnog af te doen. Blijft de inspecteur nalatig, dan
kunt u de zaak rechtstreeks bij de rechtbank aankaarten wegens het niet tijdig nemen van een
besluit. De rechter kan de inspecteur dan met een forse dwangsom onder druk zetten om snel een
beslissing te nemen. De rechtspraak biedt voorbeelden van dwangsommen van € 100 per dag, met
een maximum van € 15.000. Als u besluit om de rechter in te schakelen, zal dat de verstandhouding
met de inspecteur niet ten goede komen. Maar u staat in uw goed recht als u dit toch doet. 
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