
ADVISEUR

Voorkom of beperk
aansprakelijkheid!

Naast een aantal specifieke aansprakelijkheidsbepalingen die
in beeld kunnen komen, schroomt de Belastingdienst er niet
voor om ook via de weg van het civiele recht belastingadviseurs
aansprakelijk te stellen. Reden genoeg om de mogelijkheden die
de Belastingdienst heeft om belastingadviseurs aansprakelijk te
stellen te belichten en, wellicht belangrijker, de mogelijkheden die
de adviseur heeft om die aansprakelijkheid te voorkomen.

door mr. P.A. (Peer) Caljé, Andringa, Caljé & De Jager Advocaten

Het beroep van de belastingadviseur ligt nadrukkelijk onder
het vergrootglas. Getuige de voortgaande discussie over
de rol, of beter moraal, van belastingadviseurs bij belas-
tingontwijking. Voorlopig slotstuk is het door de Europese
commissie gelanceerde voorstel dat belastingadviseurs
het verplicht moeten melden als cliënten grensoverschrij-
dende belastingbesparende constructies toepassen. ln
dit bestek passen ook de pogingen van de ontvanger van
de Belastingdienst om in incidentele gevallen (belasting)
adviseurs aansprakelijk te stellen voor onbetaald gebleven
belasting van hun klanten. Zo stelde bijvoorbeeld onlangs
de Belastingdienst een notaris aansprakelijk voor onbetaald
gebleven overdrachtsbelasting (Rechtbank Gelderland
13 juni 2o17).

Grondslagen in de lnvorderingswet
De lnvorderingswet bevat twee specifieke aansprake-
lijkheidsbepalingen waar de adviseur mee te maken
kan krijgen. Dat betreft de aansprakelijkheid indien de
adviseur is belast met de verplaatsing van de zetel van een
lichaam naar het buitenland (art. 41 IW) en de adviseur die
optreedt als executeur of als een door de rechter benoemde
vereffenaar (art. 42 IW).
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De wetgever heeft de aansprakelijkheid in verband met
de verplaatsing van de zetel van een lichaam naar het
buitenland ingevoerd omdat hij er voor vreesde dat hij na
een dergelijke verplaatsing zou worden geconfronteerd met
het ontbreken van verhaalsmogelijkheden in Nederland.
Alhoewel niet vaststaat dat een adviseur, die adviseert
over de zetelverplaatsing én deze met machtiging van het
bestuur uitvoert, kan worden aangemerkt als degene de
belast is met de zetelverplaatsing of daarvoor verantwoor-
delijk is, kan dat niet worden uitgesloten bij gebreke van
een duidelijke definitie in de wet.
In ieder geval geldt voor deze adviseur een disculpatie-
mogelijkheid als hij aansprakelijk wordt gesteld. Deze
adviseur wordt toegelaten te bewijzen dat het niet voldoen
van de belasting niet aan hem is te wijten. Daarin slaagt de
adviseur mijns inziens niet indien de wijze waarop de zetel-
verplaatsing door de adviseur is uitgevoerd onvermijdelijk
maakt dat de belasting niet voldaan wordt.
De adviseur die optreedt als executeur kan aansprake-
lijk worden gesteld voor niet geheven erfbelasting. Deze
bepaling, die aanvankelijk is ingevoerd met het oog op
de bestrijding van de edelweiss-route, heeft een ruimer
bereik. Voorwaarde voor de aansprakelijkheid is dat de
adviseur de aangifte erfbelasting heeft ingediend. Voor
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zover de erfgenamen in het buitenland wonen is hij daartoe
verplicht.
De wet voorziet ook ten aanzien van deze aansprake-
lijkstelling in een disculpatiemogelijkheid. De adviseur/
executeur disculpeert zich als hij aannemelijk maakt dat
het niet aan hem is te wijten dat er te weinig belasting is
geheven. Uit (summiere) beschikbare jurisprudentie lijkt te
volgen dat de adviseur ook potentieel aansprakelijk is als
de door hem gedane aangifte erfbelasting juist is, maar een
erfgenaam verzuimd de door hem verschuldigde erfbe-
lasting te voldoen. Dat lijkt niet juist aangezien dan geen
sprake is van het niet heffen van de juiste belasting maar
het niet voldoen van de geheven belasting. Anderzijds lijkt
disculpatie doorgaans voor de hand te liggen. De executeur
kan eenvoudig aannemelijk maken dat hem geen verwijt
treft ten aanzien van het niet betalen van de belasting.
Voor een adviseur die aangemerkt kan worden als feitelijke
beleidsbepaler, dus de facto bestuurder van een lichaam,
ligt natuurlijk ook de “bestuurdersaansprakelijkheid' van
art. 36 IW op de loer. Een belastingadviseur die louter
adviseert ten aanzien van de fiscale aangelegenheden van
het lichaam zal niet snel als feitelijk beleidsbepaler worden
aangemerkt. Zelfs als een adviseur grote invloed heeft op
het beleid van het lichaam doordat zijn adviezen worden
opgevolgd, maakt dat de adviseur nog niet tot feitelijk
beleidsbepaler. lmmers, slechts het bestuur kan het advies
tot beleid verheffen.

Aansprakelijkheid met civiele grondslag
Sporadisch komt het voor dat de Belastingdienst een
adviseur aansprakelijk stelt op basis van het civiele recht.
De ontvanger doet dit dan op basis de vordering uit
onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). ln het verleden ging
dit dan doorgaans om adviseurs die betrokken waren bij
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de handel in vervangingsreserve-/verlies-/kasgeldven-
nootschappen. Meer recent heeft de Belastingdienst
deze vordering ook in stelling gebracht tegen adviseurs
die *systeemfraude' pleegden door op zeer grote schaal
aangiften die leiden tot belastingteruggave in te dienen.
Van een onrechtmatige daad is sprake als de adviseur
willens en wetens op (onrechtmatige) wijze de verhaalsmo-
gelijkheden van de ontvanger beperkt met als gevolg dat
daar schade voor de ontvanger uit ontstaat. De schade voor
de ontvanger bestaat uit gederfde belastinginkomsten.
ln een andere zaak heeft de Belastingdienst geprobeerd de
kosten van een controleonderzoek van de Belastingdienst
te verhalen op de betrokken adviseur. De rechter heeft deze
vordering vooralsnog afgewezen maar de zaak loopt nog in
hoger beroep. Volgens de rechtbank mist de Belastingdienst
(niet zijnde de ontvanger) de bevoegdheid om via het
privaatrecht de kosten die gemoeid zijn met de Belasting-
heffing te verhalen op derden.

Voor de adviseur die met een dergelijke vordering wordt
geconfronteerd geldt dat in het civiele recht de bijzondere
bewijsvermoedens die de lnvorderingswet kent niet gelden.
Uitgangspunt is dat de Belastingdienst zijn vordering en
schade dient te bewijzen. Een redelijk handelend adviseur
zal niet snel het verwijt kunnen worden gemaakt dat hij
willens en wetens de rechten van de Belastingdienst/
de ontvanger heeft willen schaden. De zaken waarin een
dergelijke vordering is toegewezen hebben de zweem van
fraude om zich heen.
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