Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V. / Nieuwsbrief 30e jaargang 2017-05 31-05-2017

Verhuizing Kantoor Dinkla & Dinkla:
Op 5 mei jl. was het dan zo ver. In circa vijf uur was de daadwerkelijke verhuizing gereed.
Daarna begon het echte werk pas, alles weer inruimen, opstarten, “aan-elkaar-knopen” van
alle systemen enzovoorts. Maar het werkt, op 8 mei waren we weer volledig operationeel.
U bent van harte welkom: Generaal de la Reijlaan 17 te 1404 BM Bussum
Tot slot willen wij via deze Nieuwsbrief iedereen bedanken voor de fraaie bloemen en planten
en natuurlijk ook voor de vele (digitale) berichten.
Fiscus stuurt 650 brieven naar rekeninghouders Zwitserse bank:
De Belastingdienst heeft recent ruim 650 brieven gestuurd naar rekeninghouders van de
Zwitserse bank Credit Suisse. Overigens is het goed te weten dat de automatische informatie
voorziening richting Belastingdienst wel heel erg ver over de landgrenzen kan gaan, zo zijn er
ook verschillende brieven verstuurd over banktegoeden in de Verenigde Staten van Amerika.
Het is zoals het is, met andere woorden, als er steeds een juiste aangifte is gedaan hoeft er niet
gevreesd te worden. Is er daarentegen een onjuiste aangifte gedaan, dan zijn de rapen gaar,
want de zgn. inkeerregeling is niet meer van toepassing.
Rechtspraak in Nederland:
Cijfers die tot de verbeelding spreken. In 2016 zijn er 1.2 miljoen zaken bij de Gerechten
aangebracht. Wij vinden dat ontstellend veel, maar ten opzichte van 2010 is er toch een
behoorlijke afname, toen waren het er ruim 1.8 miljoen.
Natuurlijk zitten er veel zgn. “hamerstukken” tussen, maar toch en wellicht zijn de genoemde
aantallen wel de drijfveer geweest om de Rechtspraak in Nederland grotendeels te
digitaliseren.
Er wordt wat gelekt in Nederland:
Van januari tot en met maart 2017 zijn er ruim 2300 datalekken gemeld aan de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP). De meeste datalekken werden gemeld vanuit de sectoren gezondheid
en welzijn (27%), financiële dienstverlening (21%) en openbaar bestuur (20%).
Dit zijn dus de zaken die gemeld worden, daarbij opgeteld de zaken die niet gemeld worden,
waarvan men verwacht dat ze een veelvoud van de wel gemelde zaken zijn, dan kan gesteld
worden dat het bedroevend is gesteld met de beveiliging van IT systemen.
Voor u is het goed te weten dat de mogelijkheid bestaat om er een verzekering voor te nemen,
wellicht het overwegen waard, want de boetes kunnen torenhoog oplopen.

Betaalverzuimboete alleen bedoeld voor notoire wanbetalers:
Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de wetgever de bevoegdheid van de ontvanger
van de Belastingdienst tot het opleggen van de betaalverzuimboete heeft willen beperken tot
gevallen van notoire wanbetalers. Het enkele niet-betalen van een voorlopige aanslag maakt
van een belastingplichtige geen notoire wanbetaler.
Hof Den Bosch heeft beslist dat het in het interne memo van de Belastingdienst vervatte
beleid ten aanzien van de betaalverzuimboete bij aanslagbelastingen niet strookt met de
bedoeling van de wetgever, zoals volgend uit de parlementaire geschiedenis. Het beleid van
de Belastingdienst is op enig moment aangescherpt, kennelijk ingegeven door budgettaire
overwegingen. Hierdoor gaat de bevoegdheidsuitoefening van de ontvanger verder dan
hetgeen de wetgever aan de ontvanger had willen toekennen. Dit leidde tot vernietiging van
een betaalverzuimboete die werd opgelegd aan een vennootschap die had nagelaten de
termijnen van een voorlopige Vpb-aanslag te betalen. De ontvanger had niet onderbouwd
waarom die vennootschap als notoire wanbetaler was aan te merken. Het enkel niet-betalen
van de eerste nadere voorlopige aanslag maakte van de vennootschap geen notoire
wanbetaler.
Bron: Taxence
Cybercrime groeit: investering in geld én kennis vereist:
Er zijn investeringen nodig om de groeiende cybercriminaliteit het hoofd te bieden.
Investeringen in geld, maar zeker ook op het gebied van kennisverwerving,
kennisontwikkeling en kennisdeling.’ Dit zei Leendert Verheij, president van het gerechtshof
Den Haag, op 11 mei 2017 tijdens de jaarlijkse themadag van het Kenniscentrum Cybercrime
van de Rechtspraak. De technische en juridische complexiteit van cybercrime-zaken neemt
enorm toe, citeerde Verheij uit het jaarverslag van het kenniscentrum – onderdeel van het
gerechtshof Den Haag. Dat cybercrime leeft, bleek begin mei toen een wereldwijde aanval
van het WanaCry ransomeware een feit was. Nederland werd redelijk gespaard, of dat een
kwestie van goede beveiliging is, is niet bekend. Misschien was het wel zo dat Nederland
(nog) niet op de korrel werd genomen.
Controle door de Belastingdienst:
Velen van u zullen zeggen dat zij het zich niet kunnen herinneren wanneer de Belastingdienst
voor een controle op de stoep heeft gestaan. Natuurlijk worden de laatste paar jaren veel van
de controles digitaal uitgevoerd, maar de nieuwe Directeur-Generaal van de Belastingdienst
vindt de huidige gang van zaken maar niets. Zo ook het zgn. Horizontaal Toezicht, ooit één
van de paradepaardjes van de Belastingdienst moet op de schop. Hoe één en ander zich gaat
verhouden met de enorme personeel afvloeiingsregeling is voor ons nog niet geheel duidelijk.
Strafrechtelijke vervolging voor het niet doen van een suppletieaangifte:
Op 1 januari 2012 is art. 10a Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) in werking
getreden. Het artikel legt in bepaalde gevallen aan belastingplichtigen of inhoudingsplichtigen
de verplichting op spontaan bepaalde gegevens en inlichtingen te verstrekken. De inspecteur
kan een vergrijpboete opleggen als deze verplichting niet is nagekomen en dit is te wijten aan
opzet of grove schuld. Deze vergrijpboete bedraagt ten hoogste 100%.
Zeer recent is hier een uitspraak over gedaan en het merkwaardige van dit geval is dat de
suppletieaangifte zelf niet wettelijk is geregeld, in dat verband kan afgevraagd worden of bij
de beboeting wel toegekomen wordt aan artikel 10a Awr.

Wilt u meer weten over deze Nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar dinkla@dinkla.nl
U mist een editie van de Nieuwsbrief, of u wilt nog meer nieuws, kijk op www.dinkla.nl
Ondanks alle zorg die aan deze editie is besteed blijven vergissingen, onjuistheden en/of
onvolkomenheden mogelijk en, mede op grond van het informatieve dan wel signalerende
karakter van deze Nieuwsbrief, kunnen wij, de samenstellers, redactie en uitgever daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
Ons kantoor is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56168195
Ook deze Nieuwsbrief is een extra service van Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V.

