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Oefenopgaven

Opgave 2.1 a. De feitelijke omstandigheden zijn van belang (art. 4 AWR). Het belangrijkste 
criterium is waar het gezin verblijft en waar het sociale middelpunt van het 
leven van de belastingplichtige is. De inschrijving in de basisregistratie perso-
nen kan een aanwijzing zijn waar iemand woont, maar is niet doorslag gevend.

b. Anton woont op grond van de feitelijke omstandigheden in Breda.

Opgave 2.2 a. Ja. Art. 6 lid 3 AWR jo. art. 2 lid 1 Uitv.reg. AWR bepalen dat als de belasting-
plichtige binnen 6 maanden na het tijdstip waarop de belastingschuld is 
 ontstaan niet is uitgenodigd om aangifte te doen, hij verplicht is om zelf de 
Belastingdienst te verzoeken hem een uitnodiging tot het doen van aangifte te 
sturen.

b. In dit geval is dit 1 juli 2020. In art. 2 lid 4 Uitv.reg. AWR is verder nog bepaald 
dat Cornelis nog 2 weken de tijd heeft om een biljet aan te vragen. Na 14 juli 
2020 is hij te laat.

Opgave 2.3 a. De inspecteur heeft een zogenoemd nieuw feit nodig. Dit is een feit dat de 
inspecteur niet bekend was op het moment dat hij de aanslag oplegde en dat 
hem redelijkerwijs ook niet bekend had kunnen zijn (art. 16 AWR).

b. Ja, de feiten zijn pas geconstateerd bij het boekenonderzoek.
c. De navorderingstermijn is 5 jaar na het verstrijken van het belastingtijdvak. 

Deze termijn wordt verlengd met verleend uitstel (art. 16 lid 3 AWR). Eddy 
heeft echter nooit om uitstel verzocht. De inspecteur kan in 2019 nog navor-
deren over de jaren 2014 tot en met 2017.

Opgave 2.4 De dagtekening op een aanslagbiljet is van belang voor de termijn voor het indie-
nen van een bezwaarschrift. Bezwaar moet worden gemaakt binnen 6 weken na 
de dagtekening van de aanslag. Ook is de dagtekening van belang voor de bereke-
ning van de termijn waar binnen de aanslag betaald moet zijn.
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Opgave 2.5 a. Bij een ambtshalve aanslag heeft de belastingplichtige niet aan zijn aangifte-
plicht voldaan. De inspecteur schat bij een ambtshalve aanslag zelf de hoogte 
van het inkomen of het belastbaar bedrag.

b. De inspecteur legt deze op als de belastingplichtige zelf zijn aangifte, na een 
aanmaning, niet heeft ingediend.

Opgave 2.6 De navorderingsaanslag moet een dagtekening hebben van uiterlijk 31 maart 
2022.

Opgave 2.7 a. Een navorderingsaanslag heeft betrekking op aanslagbelastingen. Een navor-
deringsaanslag wordt opgelegd als blijkt dat na het opleggen van de defini-
tieve aanslag de aanslag te laag is vastgesteld. Voor een navorderingsaanslag is 
doorgaans een nieuw feit vereist.

 Een naheffingsaanslag heeft betrekking op aangiftebelastingen. De inspec-
teur legt een naheffingsaanslag op als de verschuldigde belasting niet of niet 
volledig is voldaan of afgedragen. Voor een naheffingsaanslag is geen nieuw 
feit vereist.

b. Navorderingaanslag: 5 jaar na het ontstaan van de belastingschuld, deze ter-
mijn wordt verlengd met verleend uitstel voor het indienen van de aangifte 
(art. 16 lid 3 AWR). 

 Naheffingsaanslag: 5 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de belasting-
schuld is ontstaan of de teruggaaf is verleend (art. 20 lid 3 AWR).

c. Nee. Voor een navorderingsaanslag is een nieuw feit vereist. Dit is een feit dat 
de inspecteur op het moment van het opleggen van de definitieve aanslag 
niet kende en ook redelijkerwijs niet kon kennen. Er zijn ook situaties dat de 
inspecteur kan navorderen ook al heeft hij geen nieuw feit. Dit is het geval als 
de belastingplichtige dit feit verzweeg en dus te kwader trouw was ten aan-
zien van dit feit. Daarnaast zijn in art. 16 lid 2 AWR nog enkele situaties opge-
somd waarvoor geen nieuw feit vereist is.

Opgave 2.8 a. Nee. De aangifte moet duidelijk, stellig en zonder voorbehoud worden gedaan 
(art. 8 lid 1 AWR).

b. Gerrit kan dan beter uitstel voor de inlevering van zijn aangifte verzoeken.

Opgave 2.9 a. Ine kan bezwaar maken bij de inspecteur.
b. Ze moet schriftelijk reageren binnen 6 weken na de dagtekening van de aan-

slag.
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Opgave 2.10 a. Uitspraak op bezwaar.
b. Ine kan in beroep bij de rechtbank. Dit dient zij te doen binnen 6 weken na de 

dagtekening van de uitspraak op het bezwaar.
c. Ine kan binnen 6 weken na de dagtekening van de uitspraak op bezwaar een 

pro forma beroepschrift indienen. In dit beroep schrift verzoekt zij om uitstel 
voor het aanvullen van haar beroepschrift.

d. Als de rechtbank niet of niet volledig aan het beroep tegemoetkomt, kan Ine 
binnen 6 weken na de dagtekening van de uitspraak van de rechtbank in 
hoger beroep bij het gerechtshof. Als het gerechtshof niet of niet volledig aan 
het beroep tegemoetkomt, kan ze binnen 6 weken na de dagtekening van de 
uitspraak in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Dit laatste kan echter alleen als er 
sprake is van vormverzuimen of een schending van het recht.

Opgave 2.11 a. Ja, want het bezwaar is buiten de termijn van 6 weken ingediend. Het 
bezwaarschrift is dus te laat.

b. De inspecteur merkt het bezwaarschrift aan als een verzoekschrift en zal de 
aanslag ambtshalve verminderen.

Opgave 2.12 a. Ja. Mark is verplicht om – na een verzoek van de inspecteur – gegevens en 
inlichtingen te verstrekken en eventueel gegevens, boeken en bescheiden ter 
beschikking te stellen.

b. Art. 47 AWR.

Opgave 2.13 a. Nee. Simon mag zich laten vertegenwoordigen door de advocaat. Alleen als er 
ernstige bezwaren tegen de advocaat bestaan, kan deze geweigerd worden. 

b. Ja, dit kan de inspecteur eisen op grond van art. 41 AWR.
c. Ja. Een advocaat kan zich onttrekken aan het verstrekken van informatie met 

betrekking tot datgene wat hem uit hoofde van zijn beroep is toevertrouwd 
(art. 53a AWR).

Opgave 2.14 a. Nee, dit is huisarts Wildhagen niet verplicht.
b. Het verschoningsrecht.
c. Art. 53a AWR.
d. Nee, want in de AWR is vastgelegd dat huisarts Wildhagen op grond van zijn 

verschoningsrecht de gevraagde informatie niet hoeft te verstrekken.

Opgave 2.15 a. Nee. De vragen worden gesteld ten aanzien van de eigen belastingheffing van 
Wildhagen. Het verschoningsrecht ziet hier niet op.

b. Art. 47 AWR.
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Opgave 2.16 a. Art. 53 lid 1 letter a AWR.
b. Administratieplichtigen zijn verplicht om aan de inspecteur informatie te ver-

strekken ten behoeve van de belastingheffing van derden. Particulieren heb-
ben deze verplichting niet. Marijnissen is dus verplicht om de gevraagde 
informatie te verstrekken. Particulier Nelemans is dit niet verplicht.

Opgave 2.17 a. Verzuim- en vergrijpboetes.
b. Marijke heeft een verzuimboete gekregen.
c. Het is een boete wegens het niet tijdig doen van de aangifte.

Opgave 2.18 a. Omkering van de bewijslast is een administratiefrechtelijk dwangmiddel. Bij 
omkering van de bewijslast wordt de bewijslast die de inspecteur heeft, ver-
schoven naar de belastingplichtige (art. 25 lid 3 AWR voor de bezwaarfase en 
art. 27e AWR voor de beroepsfase). 

b. Omkering van de bewijslast is van toepassing als de belastingplichtige de ver-
eiste aangifte niet heeft gedaan of als sprake is van een onherroepelijk gewor-
den informatiebeschikking op grond van art. 52a AWR.

c. De informatiebeschikking biedt rechtsbescherming aan de belastingplichtige 
en inhoudingsplichtige in de gevallen waarbij het niet voldoen aan een infor-
matieverzoek kan leiden tot omkering van de bewijslast.

Opgave 2.19 a. Over de voorlopige aanslag van € 4.000 wordt geen belastingrente in rekening 
gebracht omdat de aanslag is vastgesteld voor 1 juli 2019.

b. Bij de definitieve aanslag is Gerard over het bedrag van € 1.000 wel belas-
tingrente verschuldigd. De belastingrente wordt berekend over de periode 
1 juli 2019 tot en met 1 oktober plus 6 weken (betalingstermijn) is 12 novem-
ber 2019.

Opgave 2.20 a. Bart en Dorien zijn partners volgens de AWR vanaf 1 augustus 2019. Vanaf 
1 december 2019 zijn Bart en Dorien partners op grond van art. 5a lid 1 let-
ter b AWR, maar op grond van de bepaling in art. 5a lid 2 AWR geldt dit ook 
voor de voorafgaande periode, voor zover zij in de basisregistratie personen 
op hetzelfde adres staan ingeschreven.

b. Art. 2.17 lid 7 Wet IB. De voorwaarden zijn dat zij een deel van het jaar als 
 partner worden aangemerkt en dat zij bij de Belastingdienst een gezamenlijk 
verzoek doen (bij de aangifte of voorlopige teruggaaf) om het gehele jaar als 
partner te worden aangemerkt.
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Multiple choice-vragen

Vraag 2.1 Antwoord a is juist. B, c en d zijn onjuist. De termijn is 3 jaar na het verstrijken 
van het tijdvak. Deze termijn wordt verlengd met het verleende uitstel (art. 11 
lid 3 AWR).

Vraag 2.2 Antwoord a is juist. B, c en d zijn onjuist. De termijn is 5 jaar na het verstrijken 
van het tijdvak. Deze termijn wordt verlengd met het verleende uitstel (art. 16 lid 
3 AWR).

Vraag 2.3 Antwoord a en b zijn juist. C en d zijn onjuist. De dagtekening van de aanslag is 
van belang voor de bezwaar- en betalingstermijn.

Vraag 2.4 Antwoord d is juist, de overige zijn onjuist. Een ambtshalve aanslag heeft betrek-
king op een aanslag waarvoor men verplicht is aangifte te doen, maar de belas-
tingplichtige heeft dit nagelaten.

Vraag 2.5 Antwoord a is de juiste stelling. Een navorderingsaanslag kan niet worden ver-
rekend met de definitieve aanslag. Loonbelasting, dividendbelasting en in som-
mige gevallen de kansspelbelasting zijn voorheffingen op de inkomstenbelasting, 
deze kunnen worden verrekend met de aanslag inkomstenbelasting.

Vraag 2.6 Antwoord a en b zijn juist. Er kunnen in deze situatie zowel navorderings-
aanslagen vennootschapsbelasting als naheffingsaanslagen omzetbelasting wor-
den opgelegd. Ook kunnen vergrijpboetes worden opgelegd.

Vraag 2.7 Antwoord a en b zijn juist. C en d zijn onjuist. In deze situatie vermindert de 
inspecteur de aanslag. 

Vraag 2.8 Antwoord a is juist. B, c en d zijn onjuist. Stichting De Zonnebloem is administra-
tieplichtig, zij is verplicht om de gevraagde informatie te verstrekken.




