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BETALINGSREGELING VOOR EEN FISCALE SCHULD
Vastgesteld 17 januari 2006

De commissie3, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressante, een besloten vennootschap, zich erover beklaagt dat de
ontvanger der belastingen heeft geweigerd haar een betalingsregeling toe
te staan voor aanslagen in onder andere de omzet- en loonbelasting over
de jaren 2003 tot 2005 en ondanks de indiening van het onderhavige
verzoekschrift is overgegaan tot executoriale verkoop van inbeslagge-
nomen goederen, ook bij derden,

dat de aanslagen ambtshalve zijn opgelegd door het ontbreken van
aangiften,

dat de ontvanger een betalingsregeling heeft geweigerd omdat het hier
een zakelijke belastingschuld betreft en uitstel van betaling concurrentie-
vervalsend zou kunnen uitwerken, de belastingdienst geen krediet-
verlenende instantie is, de betalingsproblemen bovendien structureel
lijken omdat adressante ook lopende verplichtingen niet nakomt en zij
bovendien geen zekerheid heeft gesteld,

dat adressante aanvoert dat zij buiten haar schuld in de financiële
problemen is geraakt en de ambtshalve opgelegde aanslagen tot een te
hoog bedrag (zullen) blijken te zijn vastgesteld,

dat dit echter onvoldoende rechtvaardigt om in haar geval van vast beleid
af te wijken,

dat adressante bovendien al vóór de indiening van het onderhavige
verzoekschrift feitelijk enige maanden uitstel van betaling heeft genoten,
zodat het niet als onzorgvuldig kan worden beschouwd dat de ontvanger
tot executie van beslagen is overgegaan;

van oordeel,
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1 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 com-
missie bekend.
3 De commissie bestaat uit de leden: Vedder-
Wubben (CDA) (voorzitter), Van den Broek
(VVD), Platvoet (GL), Pruiksma (CDA) en
Doesburg (PvdA).
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dat niet is gebleken dat ten aanzien van adressante een onjuist fiscaal
beleid is gevoerd,

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

De voorzitter van de commissie,
Vedder-Wubben

De griffier van de commissie,
Van Dijk
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