
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN S. A. MORTAZVI TE HAARLEM
BETREFFENDE KWIJTSCHELDING VAN AANSLAGEN
INKOMSTENBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN
Vastgesteld 26 september 2000

De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressant zich erover beklaagt dat hem geen kwijtschelding wordt
verleend van aanslagen in de inkomstenbelasting/premie volksverzeke-
ringen over de jaren 1997 en 1998,

dat de aanslagen zijn ontstaan door indeling in een onjuiste tariefgroep,
waardoor adressant voordeel heeft genoten dat door het opleggen van de
aanslagen alsnog is gecorrigeerd,

dat de verantwoordelijkheid voor de juiste invulling van een
loonbelastingverklaring bij de belastingplichtige berust (ook als hij voor
de invulling van de verklaring de hulp van een derde inroept) en dat het
vast beleid is dat geen kwijtschelding wordt verleend van aanslagen die
het gevolg zijn van een onjuiste tariefgroepindeling, ongeacht de
persoonlijke en financiële omstandigheden van de betrokkene,

dat adressant voor de aanslag over het jaar 1997 nog niet eerder om
kwijtschelding heeft verzocht, doch over voldoende betalingscapaciteit
beschikt om de aanslag over het jaar 1998 te voldoen,

dat de staatssecretaris toezegt, aangezien adressant niet over betaling-
capaciteit beschikt om beide belastingaanslagen te voldoen en adressant
niet verwijtbaar heeft gehandeld, na voldoening van het bedrag dat
overeenkomt met zijn betalingscapaciteit op jaarbasis en vrijwel gelijk is
aan het bedrag van de aanslag over het jaar 1998, geen verdere
invorderingsmaatregelen te treffen voor het dan nog op de aanslagen
over de jaren 1997 en 1998 openstaande bedrag, met dien verstande dat
eventuele verminderingen en teruggaven van belastingen/premies of
andere uit te betalen bedragen tot 1 mei 2003 zullen worden verrekend
met het buiten invordering te laten bedrag;
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1 Dit adres en de stukken welke de commissie
bij haar onderzoek ten dienste hebben
gestaan, liggen op de griffie van de commissie
voor de Verzoekschriften, Binnenhof 1a, ter
inzage van de leden.
2 De commissie bestaat uit de leden: Stevens
(CDA), Rensema (VVD), Ter Veld (PvdA),
Dupuis (VVD), Dölle (CDA), en Platvoet (GL).
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van oordeel,

dat, nu adressant in voldoende mate is tegemoetgekomen, er derhalve
voor de Kamer geen aanleiding is in deze aangelegenheid verder te
treden,

stelt de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van
de dag.

De voorzitter van de commissie,
Stevens

De griffier van de commissie,
Van Dijk
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