VOORKOM OMKERING EN VERZWARING BEWIJSLAST
Als u uw fiscale verplichtingen niet nakomt, loop u niet alleen het risico van boeten en andere
sancties, maar zult u ook te maken krijgen met een informatiebeschikking waarin u 'een laatste kans'
krijgt om de aangifte alsnog te doen, vragen te beantwoorden of administratieve gebreken te
herstellen. Voldoet u daar niet aan, dan volgt een zgn. omkering en verzwaring van de bewijslast.
Daartoe is niet vereist dat u opzettelijk een onjuiste aangifte hebt ingediend. Voldoende is dat u zich
ervan bewust moest zijn dat een aanzienlijk belastingbedrag niet zou worden geheven. Ook bij
andere verplichtingen jegens de fiscus moet het gaan om voldoende zwaarwegende verzuimen. Het
niet voldoen aan een verzoek om inlichtingen over een aftrekpost leidt niet tot een omkering, omdat
bij een aftrekpost de bewijslast toch al op de belastingplichtige drukt.
Doe ook na verzuim alsnog de vereiste aangifte
U kunt de schade van een ambtshalve aanslag zo veel mogelijk beperken door alsnog de vereiste
aangifte te doen. De aanslag wordt weliswaar met omkering van de bewijslast opgelegd, maar de
fiscus zal dan niet uitsluitend zijn aangewezen op schattingen, omdat ook rekening zal worden
gehouden met de door u verstrekte gegevens.
Verwaarloos uw administratie- en bewaarplicht niet
Bij verwaarlozing van uw administratie- en/of bewaarplicht loopt u, als u niet voldoet aan de u door
de inspecteur in de informatiebeschikking opgenomen verplichtingen, het risico van omkering van de
bewijslast. Deze plicht geldt voor hen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen of anderszins
winst uit onderneming genieten, en voor degenen die inkomsten uit het ter beschikking tellen van
vermogen genieten. De administratie moet zodanig zijn ingericht dat controle daarvan door de fiscus
binnen een redelijke termijn mogelijk is. Administratieplichtigen moeten de het bedrijf, zelfstandig
beroep of de werkzaamheid betrekking hebbende boeken en andere bescheiden of gegevensdragers
zeven jaar bewaren. Facturen over onroerende zaken moeten tien jaar worden bewaard. Voor
elektronische diensten, telecommunicatie- en radio- en televisieomroepdiensten geldt eveneens tien
jaar. Facturen en bonnetjes mogen worden gescand en digitaal bewaard, mits deze op korte termijn
raadpleegbaar zijn en ze het origineel juist en volledig weergeven. Bij het kopiëren moeten ook de
echtheidskenmerken worden opgeslagen.
Inlichtingen, boeken en bescheiden die van belang zijn voor de eigen belastingheffing
De informatiebeschikking en de eventuele omkering van de bewijslast komen ook aan de orde als u
desgevraagd niet of onvoldoende meewerkt om aan de fiscus alle gegevens en inlichtingen te
verstrekken die voor de eigen belastingheffing van belang kunnen zijn, en inzage te geven in de
boekhouding, correspondentie en andere bescheiden of gegevensdragers die van belang kunnen zijn
voor de vaststelling van de feiten die invloed kunnen uitoefenen op de eigen belastingheffing. In
verband daarmee is het wenselijk in de correspondentie tussen u en uw belastingadviseur een
scheiding aan te brengen tussen stukken die feiten beschrijven en stukken met beschouwingen of
adviezen over de fiscale duiding van deze feiten. De laatste soort stukken hoeft op grond van het aan
belastingadviseurs toekomende informele verschoningsrecht niet ter inzage te worden gegeven.
Stukken die zowel feiten als beschouwingen bevatten, moeten wel ter inzage worden gegeven. Als de
Belastingdienst om bescheiden vraagt, is het verstandig kopieën op te sturen. Verzoekt de fiscus u op

het belastingkantoor te komen, dan bent u verplicht aan dat verzoek te voldoen. U kunt zich laten
bijstaan of doen vertegenwoordigen.
Inlichtingen e.d. ten aanzien van de belastingheffing van derden
Administratieplichtigen zijn verplicht de fiscus de op hun bedrijf, beroep of terbeschikkingstelling van
vermogen betrekking hebbende boeken en andere bescheiden of gegevensdragers ter inzage te
geven en de verlangde gegevens en inlichtingen te verstrekken, als dit van belang kan zijn voor de
vaststelling van de feiten die invloed kunnen uitoefenen op de heffing van belasting van derden. Niet
nakoming kan tot strafvervolging leiden, tenzij er sprake is van verschoningsrecht.
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