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Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

LXII-A

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN D.B. TE D.2 BETREFFENDE EEN
BETALINGSREGELING VOOR EEN BELASTINGSCHULD
Vastgesteld 4 maart 2008
Klacht
Verzoeker is van mening dat de belastingdienst ten onrechte niet akkoord
is gegaan met zijn voorstellen om een belastingschuld te betalen in maandelijkse termijnen van een zeker bedrag.
Feiten
Aan verzoeker zijn aanslagen in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen opgelegd over de jaren 2004 tot en met 2007. Met deze aanslagen worden feitelijk eerder ten onrechte verleende belastingteruggaven
teruggevorderd.
De belastingdienst heeft het voorstel van verzoeker afgewezen onder
andere omdat de regeling veel langer zou duren dan de maximaal toegestane termijn van 12 maanden en omdat er door zijn eigen toedoen hoge
belastingteruggaven zijn verleend waarvan hij kon weten dat zij zouden
worden teruggevorderd.
Overwegingen
Verzoeker voert aan dat hij door persoonlijke omstandigheden onjuist
gehandeld heeft door aan te sturen op de belastingteruggaven waar hij
geen recht op had. Hij heeft echter onvoldoende betalingscapaciteit om de
aanslagen binnen een jaar te voldoen. Daarnaast draagt hij bij aan het
levensonderhoud van naaste verwanten.
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Dit adres en de stukken welke de commissie
bij haar onderzoek ten dienste hebben
gestaan, liggen op het commissiesecretariaat
Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter
inzage van de leden.
2
Naam en adres van verzoeker zijn de
commissie bekend.
3
De commissie bestaat uit de leden:
Huijbregts-Schiedon (VVD), Janse de Jonge
(CDA), Quik-Schuijt (SP) (voorzitter),
Rehwinkel (PvdA), Rosenthal (VVD), Sylvester
(PvdA) en Vedder-Wubben (CDA).
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Oordeel van de commissie3
Verzoeker heeft verwijtbaar gehandeld door opzettelijk onjuiste belastingsaangiften in te dienen, op grond waarvan hem voorlopige teruggaven zouden worden verleend.
Er is daarom geen reden om hem een ruimere terugbetalingsregeling te
bieden dan die welke volgens vast beleid wordt toegestaan, te weten
terugbetaling in ten hoogste 12 maandelijkse termijnen.
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Voorstel aan de Kamer
Er is geen aanleiding om de Kamer een voorstel te doen.
De voorzitter van de commissie,
Quik-Schuijt
De griffier van de commissie,
De Gier
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