
) Formele eisen bezwaar tegen naheffingsaanslag

Als een ondernemer het niet eens is

met een naheffing, kan hij bezwaar

maken bij de Belastingdienst.
Daarbij gelden onderstaande
formele vereisten.

Binnen zes weken

De belangrijkste eis is dat het

bezwaar tijdig moet zijn ingediend.
Uitgangspunt is binnen zes weken

na dagtekening van de aanslag.

Daarbij geldt de verzendtheorie,
dus het gaat vooral om het moment
van verzending. Een bezwaar is

tijdig verzonden als het voor het

einde van die zes weken ter post
is bezorgd. Dan moet de Belas-

tingdienst het bezwaar wel binnen
een week na afloop van die termijn
hebben ontvangen. ln zoverre is
dus ook het moment van ontvangst
belangrijk.
Een termijn die eindigt op een

zaterdag, zondag oí a I gemeen

erkende feestdag wordt verlengd tot
en met de eerstvolgende werkdag.

Bij betwisting door de inspecteur
is het aan de ondernemer om
aannemelijk te maken dat het

bezwaar op tijd in de brievenbus
is gedeponeerd. Het poststempel
op de envelop zal dan de doorslag
ku n nen geven. Aangetekend

versturen is altiid verstandig.

Verschoon bare oversch rijdi ng
I n uitzonderlijke omstandigheden
wordt de termijn opgerekt. Dat heet

een'verschoonbare' overschrijdlng.
Het gaat dan echt om uitzonde-
ringen op de normale termijn van

zes weken. Dat is bijvoorbeeld het

geval bij ziekte of als het aanslag-
biljet naar het verkeerde adres is

gestuurd, waardoor de ondernemer
het te laat ontving. Dan moet de

Belastingdienst het bezwaar toch
in behandeling nemen, ook al is

het te laat ingediend. Een ander
voorbeeld is een recente uitspraak
van de Rechtbank Celderland.
ln die zaak was een ondernemer
op het verkeerde been gezet

door verkeerde informatie van

de Belastingdienst, waardoor hij

had gewacht en te laat was met
het bezwaar. De rechter vond dat

de ondernemer geen verwijt kon

worden gemaakt.

Overigens geldt dan wel de eis dat
de indiener het bezwaar zo snel

mogelijk indient. Als bijvoorbeeld
een ondernemer door een ernstige
ziekte niet in staat is om bezwaar te

maken, moet hij dat wel doen zodra

hij beter is. De termijn daarvoor
is minstens twee weken na de

beëindiging van de omstandigheid
die aan het maken van bezwaar in

de weg stond.

Motivering
Andere eisen aan het bezwaarschrift
zijn eenvoudig van aard. Het moet
naam en adres van de indiener
bevatten en dient ondertekend te
zijn. Ook moet duidelijk zijn tegen

welke aanslag precies het bezwaar

zich richt. Een bezwaar hoeft niet

te worden ingediend door de

ondernemer zel{ iemand anders

mag dat namens hem doen.

Kern van het bezwaar is natuurlijk
de motivering. De brief, of het

formulier als daarvan gebruik
wordt gemaakt, moet de gronden
bevatten: waarom is belangheb-

bende het niet eens met de

aanslag) De motivering hoeft niet
uitgebreid tezijn, dat kan heel kort.

Eisen aan de kwaliteit zijn er niet.

Ook al is de motivering onzinnig,
dan nog is de fiscus gehouden
om het bezwaar te bekijken en te
beoordelen. Volgens de Hoge Raad

is het voldoende dat vermeld wordt
op welke punten de indiener het
niet eens is met de aanslag.

Herstel
Stel dat de ondernemer een

bezwaarschrift verstuurt dat niet
aan de eisen voldoet. ls hij dan

verder kansloos? Nee. ln de wet
staat dat een belanghebbende de

gelegenheid moet krijgen om het

gebrek te herstellen. Eerder mag het

bezwaar niet worden afgewezen.

Dit opent de mogelijkheid om eerst

een pro forma-bezwaar in te dienen

voordat in een aanvulling de inhou-
delijke kant wordt behandeld. Dan

heeft een ondernemer nog tiid om
na te denken en is in ieder geval de

termijn veilig gesteld. De Belasting-

dienst zal een brief sturen waarin

vier weken worden gegund om het

gebrek te herstellen en de gronden
van het bezwaar toe te lichten.
lndien nodig krijgt de ondernemer
een laatste kans middels een nadere

termijn van twee weken.

ln beroep

Tot zover de vereisten die aan een

bezwaarsch riít worden gesteld.

Dezelfde voorwaarden gelden als

een ondernemer in beroep wil gaan

bij de rechtbank. Dat komt aan de

orde als de fiscus het bezwaar heeft

afgewezen. Wel is het belangrijk
om zich te realiseren dat er geen

beroep mogelijk is als niet eerder

bezwaar is gemaakt. ln de uitspraak
op bezwaar behoort te staan naar

welke rechtbank het beroepschrift
moet worden gestuurd. Daarna

bestaat nog de mogelijkheid van

hoger beroep bij het gerechtshof
en eventueel cassatie bij de Hoge

Raad.
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