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Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

LX-A

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN H.H. TE H.2 BETREFFENDE
MIDDELING VAN INKOMEN
Vastgesteld 4 december 2007
De commissie3, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressant zich erover beklaagt dat de staatssecretaris van Financiën
heeft geweigerd om op grond van de hardheidsclausule ex artikel 63 van
de Algemene wet inzake rijksbelastingen goed te keuren dat zijn belastbare inkomens over de jaren 1993 tot en met 1995 alsnog worden gemiddeld,
dat de inspecteur der belastingen het middelingsverzoek van adressant in
2001 heeft afgewezen omdat het volgens de wet uiterlijk in mei 1998, dat
wil zeggen uiterlijk twaalf maanden nadat de aanslag over 1995 onherroepelijk was geworden, had moeten zijn ingediend,
dat adressant vervolgens in 2001 een beroep heeft gedaan op de
hardheidsclausule, omdat hij de termijnoverschrijding verschoonbaar
vond en zijn financiële belang groot,
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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
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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dat de staatssecretaris dat beroep echter niet heeft gehonoreerd, omdat
de genoemde termijnbepaling in de wet was opgenomen en er al een
algemeen hardheidsclausulebeleid was neergelegd in een regeling uit
1985, waarin was bepaald dat een termijnoverschrijding van niet meer
dan tien maanden mocht worden geaccepteerd indien het financiële
belang van betrokkene van een bepaalde omvang was,
dat adressant zijn verzoeken in de jaren daarna vergeefs heeft herhaald,
dat de staatssecretaris echter in zijn standpunt moet worden gevolgd dat,
hoewel het financiële belang van adressant voldoende groot is, een
verdere termijnoverschrijding dan de eerdergenoemde niet verschoonbaar is;
van oordeel,
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dat niet is gebleken dat ten aanzien van adressant 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,
Quik-Schuijt
De griffier van de commissie,
Van Dijk
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