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Brondocument

Samenvatting
Belanghebbende exploiteert een coffeeshop. Na een boekenonderzoek worden er navorderingsaanslagen met vergrijpboeten van 50%
opgelegd. De rechtbank is van oordeel dat de bewijslast terecht is omgekeerd en verzwaard in verband met het niet verstrekken van
bepaalde gegevens en inlichtingen aan de inspecteur. Belanghebbende had de primaire inkoopadministratie moeten verstrekken met
uitzondering van de inkoopfacturen en de namen van de leveranciers. Het enkel verstrekken van de gecomprimeerde inkoopgegevens
per maand geeft volgens de rechtbank onvoldoende inzicht in de met de verkoop van de cannabis gerealiseerde omzet. Volgens de
rechtbank leidt het voldoen aan een inlichtingenverplichting niet tot zelfincriminatie. De rechtbank vermindert de navorderingsaanslagen
omdat het door de inspecteur gehanteerde brutowinstpercentage van 100% voor de onderneming van belanghebbende geen redelijke
schatting oplevert. Ook is de door de inspecteur toegepaste extrapolatie niet juist. Ten slotte vernietigt de rechtbank de boeten.
Belanghebbende beschikt over een adequate primaire inkoopadministratie. Aan de weigering deze over te leggen, kan niet de
conclusie verbonden worden dat het aan opzet of grove schuld van belanghebbende is te wijten dat de aanslagen te laag zijn
vastgesteld.
(Beroep gegrond.)

Commentaar
Belanghebbende drijft een coffeeshop en weigert desgevraagd zijn primaire inkoopadministratie aan de inspecteur te overleggen
waarin zijn opgenomen de inkopen van onbewerkte sofdrugs. In deze primaire inkoopadministratie zou zijn vastgelegd de inkoopdatum,
de ingekochte hoeveelheid, de soort inkopen en de voor die inkopen betaalde prijs. Derhalve is niet in geschil dat er geen of een
gebrekkige inkoopadministratie zou zijn gevoerd, maar enkel het feit dat belanghebbende deze primaire inkoopadministratie weigert te
overleggen. Belanghebbende voert onder meer aan dat het voldoen aan het informatieverzoek van de inspecteur zou meebrengen dat
zij zou meewerken aan haar eigen strafvervolging inzake het bezit van softdrugs op grond van de Opiumwet. Ik vermoed dat
belanghebbende daarmee doelt op het feit dat aan de hand van de primaire inkoopadministratie zou (kunnen) blijken dat de coffeeshop
zich niet heeft gehouden aan de gedoogvoorwaarde dat coffeeshops geen grote hoeveelheden softdrugs op voorraad hebben
(maximaal 500 gram). Rechtbank Leeuwarden schuift deze stelling van belanghebbende – onder verwijzing naar HR 27 februari 2004,
nr. 37.465, NTFR 2004/316 – terzijde en oordeelt dat belanghebbende ten onrechte niet heeft voldaan aan de op haar ingevolge art. 47
AWR rustende inlichtingenverplichting. De vraag of – indien belanghebbende de primaire inkoopadministratie aan de inspecteur zou
hebben verstrekt – van deze gegevens gebruik kan worden gemaakt in een strafzaak, komt in deze belastingzaak immers niet aan de
orde. Aldus heeft de inspecteur de bewijslast terecht ‘omgekeerd’. Aan de enkele weigering de primaire inkoopadministratie te
verstrekken kan echter weer niet de door de inspecteur voorgestane conclusie worden verbonden dat deze gebrekkig of onvolledig zou
zijn, en bijgevolg vernietigt de rechtbank dan ook de inspecteur opgelegde vergrijpboetes. Dat lijkt mij een voor de hand liggend
oordeel.
[1] Mr. I.R.J. Thijssen is verbonden aan Jaeger Advocaten-belastingkundigen.
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