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Samenvatting
Belanghebbende heeft aangifte gedaan ter zake van de registratie van een personenauto afkomstig uit een andere lidstaat van de EU.
De BPM is berekend op € 2.599. De inspecteur heeft vervolgens een naheffingsaanslag BPM opgelegd van € 225. Belanghebbende
heeft het bedrag betaald. Na bezwaar is de naheffingsaanslag vernietigd. In geschil is of rente vergoed dient te worden over de
terugbetaalde BPM. De rechtbank stelt vast dat geen rente is vergoed en stelt zelf een rentevergoeding vast. De inspecteur dient rente
te vergoeden over het bedrag van de vermindering, te berekenen over de periode van de dag van betaling tot aan de dag voorafgaand
aan de terugbetaling. De rentevoet wordt vastgesteld conform de systematiek van art. 28c IW 1990. Naar het oordeel van de rechtbank
voldoet deze vergoeding aan de uitgangspunten van het arrest Mariana Irimie.
(Beroep gegrond.)

Commentaar
De rechtbank oordeelt dat de op grond van art. 28c IW 1990 te vergoeden rente ‘Irimie-conform’ is. In het arrest Mariana Irimie (HvJ 18
april 2013, zaak C-565/11) oordeelde het HvJ dat voor belasting die in strijd met gemeenschapsrecht is geheven – en betaald – aan
een ‘passende (rente)vergoeding’ moet zijn voldaan. In afwijking van de regeling voor rentevergoeding bij overige belastingen is daarom
per 1 januari 2015 in art. 28c IW 1990 geregeld dat in ‘gemeenschapsgevallen’ rente vanaf de dag na betaling tot de dag van
terugbetaling door de fiscus wordt vergoed.

[1] Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma is verbonden aan Jaeger advocaten-belastingkundigen te Amsterdam.
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