
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN M. M. LACHMAN TE
’S-GRAVENHAGE BETREFFENDE EEN VERZOEK OM KWIJT-
SCHELDING VAN EEN AANSLAG INKOMSTENBELASTING/PREMIE
VOLKSVERZEKERINGEN
Vastgesteld 18 april 2000

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

overwegende,

dat adressante zich erover beklaagt dat haar geen kwijtschelding wordt
verleend van een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
over het jaar 1997,

dat de staatssecretaris aangeeft dat de aanslag is ontstaan als gevolg van
een onjuist ingevulde loonbelastingverklaring, als gevolg waarvan
adressante voor de loonheffing in een verkeerde tariefgroep was
ingedeeld en voordeel heeft genoten ten bedrage van de te weinig
geheven loonheffing,

dat de aanslag bovendien deels is ontstaan door een ten onrechte
ontvangen voorlopige teruggave over het jaar 1997, waarbij zij overigens
is gewezen op het voorlopige karakter van de teruggave en op de
mogelijkheid dat deze na controle van de aangifte gevolgd kan worden
door een nog te betalen bedrag,

dat belastingplichtigen zelf verantwoordelijk zijn voor een juiste invulling
van een loonbelastingverklaring en dat het vaststaand beleid is dat geen
kwijtschelding wordt verleend van belastingaanslagen, die zijn opgelegd
wegens indeling in een verkeerde tariefgroep,

dat adressante stelt niet in staat te zijn de aanslag te betalen in verband
met privé-problemen en het feit dat zij pas is begonnen met werken,

dat de staatssecretaris aanvoert dat adressante in plaats van haar
belastingschuld te voldoen, een auto heeft aangeschaft, dan wel op haar
naam heeft gezet, nadat zij reeds een verzoek om kwijtschelding had
ingediend,
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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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dat adressante stelt dat de auto voor haar dochter bestemd was die op het
moment van koop niet in het bezit was van de benodigde papieren,

dat de staatssecretaris aanvoert dat de auto feitelijk op adressantes naam
heeft gestaan,

dat adressante volgens de door de Belastingdienst gehanteerde normen
en uitgangspunten over voldoende betalingscapaciteit beschikt om de
belastingaanslag te voldoen, hetgeen kwijtschelding eveneens in de weg
staat,

dat de staatssecretaris adressante in overweging geeft zich te wenden tot
de ontvanger voor het treffen van een betalingsregeling;

van oordeel,

dat niet is gebleken dat ten aanzien van adressante een verkeerd 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,
Stevens

De griffier van de commissie,
Hubert
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