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In een brief van 4 juni 2010 informeerde de Minister van Financiën de Tweede Kamer over
de aanpak van buitenlands vermogen, waaronder die van de Antilliaanse Stichting Particulier
Fonds (SPF). Er was geconstateerd dat vele SPF’s waren ontmanteld – vermoedelijk, zo valt
uit de brief af te leiden – in verband met de wijziging van de wet per 1 januari 2010.
Onderzocht zou gaan worden of het “ontmantelen” van SPF’s bedoeld was om vermogen
buiten het zicht van de fiscus te houden. In dezelfde brief wordt ook melding gemaakt van de
laatste stand van zaken rond de inkeerregeling.

De brief is gepubliceerd op de website van het ministerie. Ook in de fiscale vakpers werd
daaraan de nodige aandacht gegeven (NTFR 2010/1453).

Het is beleid van het ministerie om de aanpak van fiscale fraude en alles wat daarmee
samenhangt ‘loud and clear’ in de openbaarheid te brengen. De nieuwsberichten op de site
volgen elkaar in hoog tempo op. Het ministerie scoort graag en doet dat vermoedelijk ook
niet zonder succes. Menigeen zal zich als gevolg van dit soort berichtgeving geroepen
hebben gevoeld alsnog aan de fiscale verplichtingen te voldoen.

Kort na de brief publiceerde de Staatssecretaris het “Besluit over ontmanteling Afgezonderd
particulier vermogen (APV)” (Besluit van 10 augustus 2011, nr. BLKB2011/1291M). Voor de
belastingplichtige of zijn adviseur die zijn “(ontmantelde) structuur” voor 1 december 2011
zou melden, werd door de Staatssecretaris goedgekeurd dat de Belastingdienst ervan
uitgaat de melding tijdig is gedaan in het kader van art. 67n van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen (AWR). In het Besluit wordt ook meegedeeld dat de goedkeuring “uiteraard”
niet geldt als de Belastingdienst zelf al contact heeft opgenomen met een belastingplichtige.

Het Besluit zal ongetwijfeld tot onrust hebben geleid, niet in de laatste plaats in de
internationale advieswereld. Dat is vermoedelijk ook één van de doelen die het ministerie
voor ogen heeft gehad.

Het Besluit gaat er – kennelijk – van uit dat het opzetten van structuren met buitenlandse
rechtsfiguren (in het Besluit ook “ontgaansconstructies” genoemd) leidt tot belastingfraude.
Melding van deze structuren wordt in het Besluit gefaciliteerd door een soepel ogende
toepassing van de inkeerregeling en een “totaaloplossing” in het vooruitzicht te stellen.
Genoemd wordt artikel 67n AWR, de fiscale inkeerbepaling. Kort gezegd komt deze bepaling
er op neer dat wanneer een belastingplichtige alsnog tijdig de juiste en volledige aangifte
doet, geen vergrijpboete wordt opgelegd. Vergrijpboeten kunnen worden opgelegd in geval
het aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige is te wijten dat te weinig belasting is
geheven. Dat doet vermoeden dat degene die op basis van het Besluit zijn structuur heeft
gemeld zich – althans in de ogen van de fiscus – schuldig heeft gemaakt aan het
grofschuldig of opzettelijk indienen van onjuiste aangiften. Ik kan mij voorstellen dat dit
veronderstelde uitgangspunt voor adviseurs reden is geweest geen gebruik te maken van
het goedkeuringsbesluit. Daarmee zou als het ware een bekentenis worden gedaan in het
verleden verwijtbaar (grove schuld of opzet) te hebben gehandeld.
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Betekent dit nu dat de adviseur die volstrekt te goeder trouw een fiscale structuur met
“zwevend vermogen” in “buitenlandse rechtsfiguren” (zo heet het in het Besluit) heeft
geadviseerd, er beter aan heeft gedaan dat niet op basis van het Besluit te melden?

Ik neig ernaar die vraag bevestigend te beantwoorden. Waarom zou een beroep op de
inkeerregeling moeten worden gedaan als – in de ogen van de adviseur – geen sprake is
van grove schuld of opzet? De vraag is of überhaupt gesproken kan worden over onjuiste
aangiften. De ter zake geldende wetgeving was complex en onduidelijk en de jurisprudentie
casuïstisch. Ook de per 1 januari 2010 geldende wet wordt in de vakpers nog steeds
bekritiseerd. Opzet of grove schuld aan het indienen van een onjuiste aangifte mag niet zo
maar worden aangenomen. Daar is (overtuigend) bewijs voor nodig. Bovendien, in het geval
een aangifte – ten tijde van de indiening daarvan – “pleitbaar” is mag geen grove schuld of
opzet worden aangenomen. Betekent dit nu dat adviseurs die een juiste aangifte meenden te
hebben gedaan (of daarbij betrokken zijn geweest) en van mening zijn veranderd, daarvan
geen melding kunnen doen? Dat is een keuze die iedere adviseur zelf dient te maken. Het
niet melden van een dergelijke aangifte is op zichzelf niet beboetbaar op grond van de AWR
(met uitzondering dan van het nieuwe art. 10a AWR dat – nog – geldt voor slechts een
beperkt aantal gevallen). Dat neemt niet weg dat het de adviseur – na overleg met de cliënt –
vrij staat daarvan wel melding te maken. In een dergelijke situatie is dan aan te bevelen de
melding niet te baseren op de inkeerbepalingen van de AWR.

Krachtens het Besluit van 10 augustus 2011 kon de belastingplichtige of de adviseur zijn
“structuur” tot 1 november 2011 melden. Betekent dit nu dat degenen die dat niet hebben
gedaan te laat zijn? Dat is geenszins het geval. Het Besluit hield in wezen niet veel meer of
minder in dan hetgeen al sinds jaar en dag in de wet staat, zij het juridisch niet geweldig
uitgewerkt. Zo wordt alleen melding gemaakt van de fiscale inkeerregeling uit art. 67n AWR,
zonder de strafrechtelijke variant van art. 69, lid 3 AWR te vermelden. Daarmee staan
adviseurs die zich wel hebben gemeld – onder omstandigheden – nog steeds bloot aan een
strafrechtelijke vervolging.

Adviseurs die overwegen alsnog een beroep te doen op de inkeerregeling van de AWR,
dienen zich (wel) goed te beraden op hun rechtspositie.

De artikelen 67n en 69, lid 3 AWR zijn in beginsel niet voor hen geschreven. Art. 67n AWR
richt zich tot de belastingplichtige en de inhoudingsplichtige. De adviseur kwalificeert niet als
zodanig. Art. 69, lid 3 AWR spreekt over de “schuldige” die alsnog een juiste of volledige
aangifte doet. De vraag is of een adviseur als schuldige in deze zin kan worden gezien (en
dan een beroep op de inkeerregeling kan doen). Die vraag lijkt inmiddels bevestigend te
kunnen worden beantwoord. De Hoge Raad heeft in 2011 beslist dat ook anderen dan de
belastingplichtige als pleger, dus als “schuldige” kunnen worden aangemerkt. Indien hierover
nog wordt getwijfeld, kan de adviseur zich er op beroepen de inkeer – van zijn cliënt - te
hebben bevorderd. Volgens de Hoge Raad kan in een dergelijk (bijzonder geacht) geval de
adviseur als het ware meeprofiteren van het inkeren van de cliënt. Daarvoor is wel nodig dat
ook de cliënt tot inkeer komt.
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De vraag is ook tot welk moment een adviseur nog kan inkeren, zo zou worden overwogen
dat (alsnog) te doen. Het feit dat de termijn in het Besluit is verstreken doet er niet toe. De
wet geldt gewoon. Dat er volgens de berichten op de site van het ministerie onderzoek wordt
gedaan naar de SPF-structuren en de ontmanteling daarvan, staat als zodanig evenmin aan
een tijdige inkeer in de weg. Het wordt penibel als bijvoorbeeld vragenbrieven aan de cliënt –
ten wiens behoeve een structuur is opgezet – worden verstuurd. Als in een dergelijke brief
geen vragen worden gesteld over vermogen dat is ingebracht in een buitenlandse
rechtsfiguur, kan mogelijk nog tijdig worden ingekeerd. Dat zal van de omstandigheden
afhangen. Indien de serieuze mogelijkheid aannemelijk gemaakt kan worden dat de
onjuistheid in de aangifte niet – na aanvang van een onderzoek – wordt ontdekt, zal mogelijk
nog kunnen worden ingekeerd. Het doek valt als gerichte vragen worden gesteld (aan
bijvoorbeeld de cliënt).

Uit de praktijk is bekend dat de fiscus inmiddels over een grote hoeveelheid informatie over
SPF’s en dergelijke rechtsfiguren beschikt. De kop in het zand steken, biedt weinig
perspectief.
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