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VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT1 VAN M. G. TE S.2
BETREFFENDE KWIJTSCHELDING VAN DAN WEL EEN
BETALINGSREGELING VOOR EEN BELASTINGSCHULD
Vastgesteld 24 januari 2008
Klacht
Verzoekster vindt het onjuist dat de belastingdienst haar geen kwijtschelding verleent van dan wel een betalingsregeling toestaat voor aanslagen
in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 2003
en 2004.
Feiten
Beide aanslagen zijn in maart 2006 opgelegd, nadat was gebleken dat
verzoekster eerder ten onrechte belastingteruggaven had ontvangen over
genoemde jaren.
De door verzoekster voorgestelde betalingsregeling is afgewezen omdat
die veel langer zou duren dan de maximaal toegestane 12 maanden. Voor
kwijtschelding komen de aanslagen niet in aanmerking omdat zij dienen
ter correctie van ten onrechte ontvangen belastingteruggaven. Daarvan
wordt volgens vast beleid geen kwijtschelding verleend, tenzij betrokkene
in het geheel niet valt te verwijten dat de teruggaven werden verleend.
Overwegingen
Verzoekster voert aan dat haar niet verweten kan worden dat de teruggaven zijn verleend. Zij heeft volkomen te goeder trouw aangifte gedaan.
Zij is bovendien niet in staat om de aanslagen te voldoen.
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Dit adres en de stukken welke de commissie
bij haar onderzoek ten dienste hebben
gestaan, liggen op het commissiesecretariaat
Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag,
ter inzage van de leden.
2
Naam en adres van verzoeker zijn de
commissie bekend.
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De belastingdienst heeft volgens de staatssecretaris van Financiën onvoldoende onderzocht of verzoekster al dan niet verwijtbaar heeft gehandeld.
Dit zal alsnog gebeuren in het kader van een herbeoordeling van het
kwijtscheldingsverzoek. Aan verzoekster is verontschuldiging aangeboden
voor deze onzorgvuldigheid.
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Oordeel van de commissie1
Het kwijtscheldingsverzoek wordt opnieuw beoordeeld en voor de onzorgvuldigheid is verontschuldiging aangeboden. Daarmee wordt voldoende
aan de klacht van verzoekster tegemoet gekomen.
Voorstel aan de Kamer
Er is geen aanleiding om de Kamer een voorstel te doen.
De voorzitter van de commissie,
Remkes
De griffier van de commissie,
Van Dijk
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De commissie bestaat uit de leden: Remkes
(VVD) voorzitter, Van Gent (GL), Depla (PvdA),
Jager (CDA) ondervoorzitter, Dezentjé
Hamming (VVD), Kraneveldt-van der Veen
(PvdA), Luijben (SP) en Anker (CU) en de
plaatsvervangende leden Azough (GL), Blok
(VVD), Cörüz (CDA), Van Miltenburg (VVD) en
Blanksma-van den Heuvel (CDA).
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