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Dossier stilgelegen In een I(B Lr"i-r-zaak had de Belastingdienst navorde-
ringsaanslagen IB opgelegd na een onderzoek door de FIOD
i.::.:'1::r:i .:,i,.:.':i:.:.:-.!.: :i:;,.i.::.De rechtbankvernietigde die aanslagen

omdat de inspecteur nlet voortvarend genoeg had gehandeld: een jaar

lang had het dossier stilgelegen.

Strafrechtelijk onderzoek In hoger beroep bleef de rechtbankuitspraak
echter niet in stand. Volgens het hofwas er geen sprake van een onver-

klaarbare vertraging bij de Beiastingdienst. Na alronding van het straf-

rechtelijk onderzoek zagheï OM af van ver.,rolging en ging de inspec-
teur vervolgens verder met het heffingsonderzoek. Het hof vindt het uit
oogpunt van doelmatigheid en ter voorkoming van onwenselijke sa-

menloop van bevoegdheidsuitoefening begrijpelijk dat de inspecteur
het strafrechtelijk onderzoek heeft afgewacht.

Navorderingstermijn De termijn om na te vorderen is vijf jaar na afloop
van het tildvak waarop de aanslag betrekking heeft. Op die hoofdregel
bestaat een uitzondering a1s er te weinig belasting is geheven over een

bestanddeel dat is gehouden of opgekomen in het buitenland (bijvoor-
beeld een buitenlandse bankrekening). Dan is de termijn twaalf jaar.

Europees recht Het EH) oordeelde dat deze verlengde navorderingster-
mijn een beperking van het vrije verkeer is, die echter gerechtvaardigd
is door de noodzaak om fiscale controles te waarborgen. A1s de fiscale
autoriteiten inlichtingen verkrijgen over buitenlandse tegoeden en in-
komsten dienen zij snel te handelen. Anders is heffing strijdig met het
evenredigheidsbeginsel. De eis van voortvarendheid geldt pas a1s de re-

guliere termijn van vijf jaar is verstreken. De eis van voortvarendheid
kan nog niet spelen a1s de fiscale autoriteiten geen enkele aanwijzing
hebben voor buitenlandse tegoeden of inkomsten. De concÍete omstan-
digheden van het geval zijn bepalend.
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) tndien de inspecteur een navorderingsaanslag oplegt onder de

verlengde navorderingstermijn, dient hij zowel bij zijn onderzoek

als bij vaststelling van de aanslag voldoende voortvarend te han-

delen.
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