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Fiscaal boeterecht is een soort
strafreeht. In het süafrecht gelden
trree belangrijke regels.Ten eerste
kan een gedraging niet achteraf

strafbaâr worden gesteld. En ten
tweede kan achteraf iemand geen
zwaardere straf krijgen dan de
straf die gold toen hij de gedraging
beging. Die regels zijn ook terugte
vinden in het Europese verdrag tot
bescherming van de rechten van
de mens (artikel 7 EVRM) en het
Internationaal Verdrag inzake
Burgerrechten en politieke rech-
ten (artikel 15 Bupo).

Tot r januari jongstleden kon
straffeloos (boetewij) ingekeerd
worden. Als iemand nu - na r ja-
nuari zorò - inkeert van gedra-
gingen (zegfoutieve aangiften) ge-
daanvoordie bewuste datum, kan
hij zich dan beroepen op deze ver-
dragen?

Degedachte is dan: tot rjanuari
eoro was foutiefaangifte doen be-
boetbaar mits er geen sprake was
van inkeer. Met ingangvan zoro is
dat ook voor de gevallen van voor
die datum de praktijk geworden:
mits er geen sprake is van tijdige
inkeer. De strafbaar/beboetbaar
gestelde gedraging is dus achteraf
aangepast en datmag niet.

Bij de lâatste grote wijziging van
het fiscale boeterecht (rgg8) is
door de wetgever nog uitgebreid
aandacht besteed aan de overgang
van het oude naar het nieuwe sys-
teem, en daarbij is benadrukt dat
door de systeemwijziging oude ge-
vallen wel beter maar niet slechter
af konden worden. Juridisch is
hier de waag of materieel gespro-
ken de inkeerregeling als een on-
derdeel van de omschrijvirig van
de beboetbare gedraging kan wor-
den gezien. Wie het zeker weet
mag hetzeggen, maar nu de een-
maal opgelegde boete toch niet
verhoogd kan worden door de
rechter, is het de betrekkelijk ge-
ringe moeite waard de gâng naar
de rechter te maken.

Frits Barna¡d isverbonden aan
Dêlo¡tte Belast¡ngadv¡seurs bY
en Rie¡rvan D¡eren aan CMS
Derks Star Busmann.

Rechterkan boete
bij inkeerverlagen
Frits Barnard en
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ieuwe successen meldt
de demissionaire minis-
tervan Financiën in een
brief van begin juni aan

de TWeede Kamer. Nieuwe succes-
sen en opsporingsteehnieken in
de strijd tegen het zrvartsparen ilie
hij met zoveel vewe voert. Onder
dreiging van onder andere 3o%
boete per r juli zoto bij inkeer,
gaan nu ook de grotere'zwart-
spaarders door de l¡nieën. Maar
klopt datwel, die 3o7o? Enkele rela-
tiverende kanttekeningen.

Wie inkeertvan foutieve aangif-
ten die - kort gezegd - nog geen
twee jaargeleden gedaan zijn, kan
dat nog steeds boetewij doen. De
financiele pijn van inkeer zit wij-
wel altijd in oudere jaren, zodat
deze uitzondering maar beperkt
soelaas biedt.

De boete wordt beleidsmatig
maximaal3oT" bij inkeer. Datper-
centage staat niet in de wet. In-
specteurs rinoetenvan die 3o% uit-
gaan, maar de rechter is er nietaan
gebonden. In de wet staat alleen
rcaar dat inkeer een'strafi¡ermin-
derende omstandigheid' is. De
rechter moetvan geval tot geval be-
kijkenwat een passende straf (boe-
te) is envewolgens een kortingge-
venvoorhetfeit datersprake isvan
inkeer en niet van ontdekking
door de Belastingdienst.

Daarbij kan {e rechter de door
de belastinginspecteur opgelegde
boete (stel 3o7o) nietverhogen. Wie
de 3oo/" boete krijgt opgelegd kan
dus risicoloos naar de rechter om
te kijken of die in de concrete om-
standigheden van het geval lager
uitkomt. Tnlang er geen vaste
rechtspraak is orìtstaan, heeft het
zin dit uit te testen.


