Fiscale boeten
Niet alleen onjuiste aangiften, maar ook te laat ingediende aangiften en het niet-voldoen aan de
fiscale verplichtingen kunnen tot een bestuurlijke (fiscale) boete leiden.
De belastingdienst kan tegelijk met het vaststellen van een definitieve aanslag of een
navorderingsaanslag een (administratieve) boete opleggen.
Tegen een opgelegde boete kan zowel een bezwaarschrift worden ingediend als beroep worden
aangetekend bij de rechter.
De fiscale boeten worden onderscheiden in verzuimboeten en vergrijpboeten.
Fiscale boeten zijn nooit aftrekbaar als bedrijfskosten.
Verzuimboete als aangifte niet of te laat is ingediend
Wanneer u de aangifte over 2018 niet heeft ingediend vóór 1 mei 2019 (of vóór een andere gestelde
datum), zal de belastingdienst u eerst een herinnering en daarna een aanmaning sturen.
De aangifte moet u dan binnen tien werkdagen na de aanmaning indienen.
De regels gelden zowel voor de digitale als voor de papieren aangifte.
Doet u geen aangifte binnen de in de aanmaning gestelde termijn , dan legt de belastingdienst u een
verzuimboete op. Die boete bedraagt volgens nu geldende wetgeving maximaal € 5278.
De verzuimboete wordt uiterlijk gelijktijdig met de aanslag aan u opgelegd, maar kan ook eerder aan
u worden opgelegd, eventueel met het aanbod dat de boete wordt verlaagd als u binnen een
bepaalde termijn de aangifte alsnog indient.
Beperking van de verzuimboete
De boete bedraagt maximaal € 5278. In een recht toe recht aan geval wordt de boete echter
vastgesteld op € 369.
Niet van invloed is of de aangifte resulteert in een te betalen bedrag, in een te ontvangen bedrag of
in nihil bedrag.
In bijzondere gevallen kan de belastingdienst een hogere boete opleggen, tot aan het wettelijk
maximum van € 5278. Van een bijzonder geval is onder meer sprake als bijvoorbeeld u voor het
vierde achtereenvolgende jaar geen aangifte indient.
Vergrijpboete bij onjuiste aangifte
De belastingdienst kan gelijktijdig met de aanslag een vergrijpboete opleggen als de aangifte met
opzet niet dan wel onjuist of onvolledig is gedaan. De belastingdienst moet aannemelijk maken dat
er bij u sprake was van ‘opzet’ op het tijdstip waarop u de aangifte indiende. Onder ‘opzet’ wordt ook
verstaan ‘voorwaardelijke opzet’ (het willens en wetens aanvaarden van de grote kans dat de
aangifte onjuist is).
Bij ‘grove schuld’ gaat het om verwijtbare nalatigheid en andere situaties waarin u redelijkerwijs had
moeten of kunnen begrijpen dat uw gedrag ertoe kon leiden dat te weinig belasting zou worden
geheven.
Er is geen sprake van opzet of van grove schuld als u een ‘pleitbaar standpunt’ heeft, d.w.z. als uw
standpunt naar objectieve maatstaven als de rechtspraak en de gangbare interpretatie van de wet,
verdedigbaar is
Inspecteur kan soms kiezen tussen vergrijpboete en verzuimboete
Als geen aangifte is ingediend, kan de belastingdienst zowel de verzuimboete van ten hoogste € 5278
als € 369 vergrijpboete opleggen. De belastingdienst mag dan slechts één van beide boeten
opleggen. De keuze moet de belastingdienst (inspecteur) uiterlijk bij het vaststellen van de aanslag
maken. De belastingdienst mag een vergrijpboete opleggen nadat al een verzuimboete is opgelegd,
als na het opleggen van de verzuimboete feiten of omstandigheden bekend zijn geworden die een

vergrijpboete rechtvaardigen. De verzuimboete wordt dan verrekend met de later opgelegde
vergrijpboete.

Vrijwillige verbetering: inkeer
U kunt een vergrijpboete voor een onjuiste of onvolledige aangifte voorkomen of verzachten door de
aangifte uit eigen beweging te verbeteren. U moet dan alsnog een juiste en volledige aangifte
indienen of aan de belastingdienst de inlichtingen of gegevens verstrekken die nodig zijn om de
aanslag correct vast te stellen. U moet dat doen voordat u weet of vermoedt dat de belastingdienst
op het spoor is, of binnenkort op het spoor komt, van de onjuistheid van de aangifte. Als de aangifte
wordt verbeterd binnen twee jaar na het moment waarop de aangifte is of had moeten worden
ingediend, wordt geen vergrijpboete opgelegd. Voor eerdere aangiftes waarvoor de twee jaren al is
verstreken, kan de vrijwillige verbetering als een straf verminderende omstandigheid worden
aangemerkt.
Inkeer voor oude jaren
In het verleden gold voor een vrijwillige verbetering van de aangifte buiten de hierboven genoemde
tweejaarstermijn een relatief gunstige boeteregeling. Tot 1 juli 2014 kon volledig boetevrij worden
ingekeerd. Vanaf 1 juli 2015 bedroeg de boete ten hoogste 30% in plaats van 100%, bij verzwegen
inkomsten uit vermogen in box 3 hoogstens 60% in plaats van 300%. Sinds 1 juli 2016 geldt een boete
van 120% als er sprake is van verzwegen inkomsten in box 3. Vanaf 1 januari 2018 is de
inkeerregeling voor box 3 vervallen voor inkomen dat in het buitenland is opgekomen.
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