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Samenvatting 
Belanghebbende heeft auto’s geïmporteerd uit het buitenland. In de periode van juli 2009 tot en met 
september 2013 ging het om 2.341 personenauto’s. Ter zake van de registratie van deze 
personenauto’s in het kentekenregister heeft belanghebbende 51 maandaangiftes gedaan en € 
11.767.023 BPM voldaan. In het kader van een FIOD-onderzoek zijn de maandaangiftes onderzocht 
en zijn 66 personenauto’s op detailniveau bekeken. Ter zake van de onderzochte auto’s becijferde de 
inspecteur dat totaal ruim € 200.000 te weinig aan BPM is voldaan. De inspecteur heeft vervolgens het 
gemiddelde bedrag aan te weinig betaalde BPM per auto geëxtrapoleerd over het totale aantal 
geïmporteerde auto’s. In deze procedure ligt aan de rechtbank de vraag voor of de naheffingsaanslag 
voor zover deze betrekking heeft op de 66 personenauto’s juist is en of de uitkomst van de 
deelwaarneming mocht worden geëxtrapoleerd. De inspecteur stelt dat de dga van belanghebbende is 
veroordeeld voor het feitelijk leiding geven aan belastingfraude door belanghebbende, en dat daarmee 
vast staat dat de vereiste aangiftes niet zijn gedaan. De rechtbank oordeelt dat deze stelling geen 
steun vindt in het recht. De belastingrechter maakt een zelfstandige afweging van het bewijs. De vraag 
of vanwege inhoudelijke gebreken niet de vereiste aangifte is voldaan moet gelet op HR 14 maart 
2008, nr. 40.806, NTFR 2008/547, worden beantwoord op het niveau van de individuele 
kentekenhouder en dus de individuele personenauto. Daaruit volgt dat een beoordeling of en in 
hoeverre het juiste bedrag aan BPM is voldaan, slechts per personenauto kan worden uitgevoerd. Dit 
leidt ertoe dat de inspecteur de uitkomst van de oorspronkelijke deelwaarneming niet mocht 
extrapoleren naar de andere, niet in de oorspronkelijke deelwaarneming betrokken personenauto’s. 
De naheffingsaanslag is met de betrekking tot de niet in de (oorspronkelijke) deelwaarneming 
betrokken personenauto’s niet te herleiden tot een individuele constatering dat niet het juiste bedrag 
aan BPM is voldaan. Nadat de rechtbank deze zienswijze aan partijen kenbaar heeft gemaakt zijn 
partijen om redenen van proceseconomie een bedrag overeengekomen voor de te weinig voldane 
BPM voor de 66 in de deelwaarneming betrokken personenauto’s. 

(Beroep gegrond.) 

Commentaar 
Voor de heffing van BPM wordt als belastbaar feit beschouwd de registratie van een personenauto in 
het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens. De 
belasting wordt vervolgens geheven van degene op wiens naam het kenteken wordt gesteld; de 
kentekenhouder. 

In de BPM regelgeving is echter vanuit praktisch oogpunt een regeling opgenomen, waarbij de BPM 
niet door de belastingplichtige/kentekenhouder wordt betaald, maar (zoals ook in het onderhavige 
geval) door de importeur. Laatstgenoemde voldoet de BPM op aangifte namens de kentekenhouder(s) 
(zie ook HR 29 augustus 2000, nr. 35.501, NTFR 2000/1291). 
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Uit deze systematiek volgt ook dat voor een naheffingsaanslag bij de importeur geen plaats is, indien 
deze niet is te herleiden tot een aanwijzing van de kentekenhouder wiens belastingschuld de 
naheffing betreft (en dus tot de individuele personenauto ter zake waarvan elk kenteken is 
afgegeven). In zulke gevallen is een steekproefcontrole, waarvan de uitkomsten worden 
geëxtrapoleerd, geen deugdelijke onderbouwing van de naheffingsaanslag (zie HR 14 maart 2008, nr. 
40.806, NTFR 2008/547). 

Naar het oordeel van de rechtbank betekent dit mede dat de vraag of vanwege inhoudelijke gebreken 
niet de vereiste aangifte is gedaan, alleen kan worden beantwoord op het niveau van de individuele 
kentekenhouder en dus de individuele personenauto. De Hoge Raad overwoog immers dat de 
constatering van het in gebreke zijn gebleven om het juiste bedrag aan BPM te voldoen, vanwege het 
heffingenstelsel slechts kan plaatsvinden onder aanwijzing van de kentekenhouder. Daaruit volgt – 
aldus de rechtbank – dat een beoordeling of en in hoeverre het juiste bedrag aan BPM is voldaan, 
slechts per personenauto kan worden uitgevoerd. 

De inspecteur moet dus voor elke personenauto aannemelijk maken dat zowel absoluut als relatief 
aanzienlijk te weinig BPM is voldaan. De inspecteur had daarmee in casu voor 2.275 auto’s niet aan 
zijn bewijslast voldaan, zodat omkering van de bewijslast niet aan de orde kon zijn. 

Een terechte uitspraak van de rechtbank die mijns inziens in lijn is met de hiervoor beschreven BPM 
systematiek en de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad. 
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