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Belanghebbende hee� een eenmanszaak in de in- en verkoop van tweedehands caravans en de verkoop van
caravanaccessoires. De inspecteur hee� bij belanghebbende een boekenonderzoek ingesteld. De inspecteur
komt tot de conclusie dat de financiële administratie niet op orde is. De inspecteur hee� diverse
naheffingsaanslagen OB met verzuimboetes opgelegd. Hij is daarbij onder meer uitgegaan van de
individuele methode binnen de margeregeling (waarbij de individuele marge per transactie de maatstaf van
de heffing is). Belanghebbende stelt dat dit ten onrechte is gebeurd. Belanghebbende is van mening dat de
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Noot

inspecteur de verschuldigde belasting had moeten berekenen op basis van de globalisatieregeling
(berekening over de gesaldeerde winstmarge van alle in een aangi�etijdvak ingekochte en verkochte
goederen). De rechtbank verwerpt de stelling van belanghebbende. Op belanghebbende rust de verplichting
om een deugdelijke administratie te voeren. Nu deze ontbreekt, mocht de inspecteur bij zijn berekeningen
de individuele methode binnen de margeregeling hanteren. De inspecteur hee� zijn berekeningen
gebaseerd op de gegevens van belanghebbende zelf. Daar komt bij dat belanghebbende gesteld noch
bewezen hee� dat de door de inspecteur gehanteerde berekening hee� geleid tot een te hoog bedrag aan
belasting. Ook de stelling dat de a�rekbare voorbelasting te laag is vastgesteld, wordt verworpen.
Belanghebbende hee� zijn berekeningen niet onderbouwd en hee� ook geen facturen overgelegd waaruit
de a�rekbare voorbelasting blijkt. De rechtbank vermindert twee naheffingsaanslagen conform de conclusie
van de inspecteur. De rechtbank oordeelt dat de boetes terecht zijn opgelegd, maar vermindert deze nog wel
wegens overschrijding van de redelijke termijn.

(Beroep gegrond.)

We hadden dit commentaar eigenlijk willen beginnen met de zin ‘Dit is een uitspraak in de marge’. Maar we
betwijfelen of we deze zaak (en de fiscale problematiek) voldoende begrijpen.

Belanghebbende hee� een rommeltje gemaakt van zijn administratie. De inspecteur had daarom
onvoldoende gegevens voorhanden om de btw-schuld van belanghebbende te berekenen, volgens de
wettelijk voorgeschreven globalisatieregeling. Bij deze methode wordt de winstmarge per aangi�etijdvak
gedefinieerd als het verschil tussen de som van de ontvangen vergoedingen en de som van de voor de
aankoop van margegoederen betaalde vergoedingen. De inspecteur kon wel de winstmarge per
wederverkoop berekenen (individuele methode) en hee� de naheffingen daarop gebaseerd. Volgens de
rechtbank mocht de inspecteur de individuele methode binnen de margeregeling hanteren omdat de
inspecteur zich hee� gebaseerd op gegevens van belanghebbende zelf én belanghebbende niet hee�
gemotiveerd tot welk (lager) bedrag toepassing van de globalisatieregeling zou hebben geleid.

De vraag die bij ons opkwam, was hoe de inspecteur wél in staat kon zijn om de individuele methode toe te
passen, maar niet de globalisatieregeling. Berekening van de verschuldigde btw op basis van de individuele
methode vergt een gedetailleerd inzicht in alle aan- en verkooptransacties. En met die gegevens zou het toch
mogelijk (lees: relatief eenvoudig) moeten zijn om ook de globalisatieregeling toe te passen? Op dit punt
slaat de onzekerheid bij ons toe. De enige verklaring die we ons kunnen voorstellen is dat de inspecteur niet
beschikte over de tijdstippen van de aankooptransacties en daarmee de globalisatieregeling niet kon
toepassen per belastingtijdvak. Dit zou dan betekenen dat de administratie van belastingplichtige alleen
informatie bevat van de aankoopwaarde van de verkochte goederen, zonder nadere specificaties over
tijdstippen, verkoper, enzovoort. Wat is dan nog de waarde en de betrouwbaarheid van de informatie die wél
aanwezig was bij belastingplichtige? En voortbordurend daarop: hee� de inspecteur overwogen een
informatiebeschikking op te leggen om in een (nog) betere bewijspositie te komen?

Maar goed, uitgaande van de onmogelijkheid tot toepassen van de globalisatieregeling leidt het oordeel van
de rechtbank tot een redelijk resultaat. Als belastingplichtige van mening is dat hij door toepassing van de
globalisatieregeling minder btw is verschuldigd, moet hij inzicht verstrekken in de daarvoor benodigde
gegevens. Dat is niet gebeurd tijdens de schri�elijke uitwisseling van stukken tussen partijen en ook niet
tijdens de zitting. Daar was namelijk niemand namens belastingplichtige aanwezig. Opvallend, omdat de
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rechtbank bij de berekening van de forfaitaire proceskostenvergoeding wel een punt hee� toegekend voor
het verschijnen ter zitting.

Tot slot nog een opmerking in de marge. De uitspraak begint met een opsomming van de uiteindelijke
beslissing van de rechtbank. Dit staat dus niet op de gebruikelijk plek onder aan de uitspraak. De individuele
stijl van deze rechter of de nieuwe stijl van de rechtspraak?
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