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Verslagen van de Commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN F. SENZ SUAZABAL TE
ROTTERDAM BETREFFENDE EEN BETALINGSREGELING VOOR
EEN AANSLAG INKOMSTENBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN
Vastgesteld 26 oktober 1999
De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressant zich erover beklaagt dat de door hem aangeboden
betalingsregeling voor het voldoen van de aanslag inkomstenbelasting/
premie volksverzekeringen over het jaar 1996 niet wordt aanvaard maar
dat hem een betalingsregeling wordt aangeboden tot een hoger bedrag,
dat adressant eerder een voorlopige teruggaaf is verleend tot een
aanzienlijk bedrag, op grond van de opgelegde negatieve voorlopige
aanslag,
dat de voorlopige aanslag negatief was omdat adressant wel had
aangegeven wat zijn inkomsten geweest waren en welk bedrag aan
loonheffing was ingehouden, doch dat hij verzuimd had de regel van de
aangifte in te vullen welk belastbaar inkomen hij heeft gehad, zodat zijn
inkomen op nihil werd gesteld en hij het gehele bedrag aan loonheffing
heeft teruggekregen,
dat adressant bij de voorlopige aanslag is meegedeeld dat de controle bij
de definitieve aanslag tot correctie zou kunnen leiden van de voorlopige
aanslag, hetgeen in zijn geval ook is geschied maar dat adressant heeft
verkozen de teruggaaf geheel te besteden en niet te reserveren,
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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.
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De commissie bestaat uit de leden: Stevens
(CDA), voorzitter, Rensema (VVD), Ter Veld
(PvdA), Dupuis (VVD), Dölle (CDA) en Platvoet
(GroenLinks).
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dat de staatssecretaris aangeeft dat volgens het geldende beleid geen
kwijtschelding wordt verleend in gevallen waarin betalingsonmacht het
gevolg is van het niet reserveren van bedragen die als voorlopige aanslag
zijn uitbetaald,
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dat adressant zich erover beklaagt dat geen controle plaatsvindt bij het
opleggen van de voorlopige aanslag, omdat zijns inziens bij een controle
meteen kan worden vastgesteld dat een fout gemaakt is,
dat voor deze werkwijze zonder controle maar met waarschuwing is
gekozen om tot een spoedige uitbetaling te komen van de teruggaven,
dat in verband met de door de Belastingdienst gemaakte fout adressant
toegestaan is niet in de gebruikelijke periode van maximaal 12 maanden
maar in maximaal 24 maanden zijn belastingschuld inclusief heffingsrente
te voldoen,
dat de staatssecretaris aanvoert dat adressant een maandelijkse betalingscapaciteit heeft die nagenoeg overeenkomt met de hem aangeboden
betalingsregeling en dat de door adressant gewenste betalingsregeling
ertoe zou leiden dat hij veel langer dan de toegestane 12 maanden
doende zou zijn deze belastingschuld af te lossen en ook veel langer dan
de hem bij wijze van tegemoetkoming toegestane 24 maanden;
van oordeel,
dat de staatssecretaris gevolgd kan worden in zijn oordeel dat adressant
geen verdere tegemoetkoming kan worden verleend,
dat niet is gebleken dat ten aanzien van adressant een verkeerd fiscaal
beleid is gevoerd,
dat de regeling voor versnelling van teruggaven door middel van het in
eerste instantie niet controleren van de aangifte maar aanvaarden van de
aangifte zoals die wordt ingezonden, in het algemeen bevredigend werkt
maar toch regelmatig belastingplichtigen in moeilijke betalingssituaties
brengt,
stelt de Kamer voor:
a. het dossier in handen te stellen van de vaste commissie voor
Financiën teneinde met de regering overleg te voeren over de wijze
waarop voorkomen kan worden dat belastingplichtigen in financiële
problemen komen door reeds uitbetaalde negatieve voorlopige
aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, welke later
weer gecorrigeerd moeten worden bij de definitieve aanslag,
b. voor het overige 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,
Hubert
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