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Samenvatting

Op 29 oktober 2014 heeft de inspecteur de aanslag IB/PVV 2011 van belanghebbende, een rijnvarende, ambtshalve opgelegd. Op 12
november 2014 heeft belanghebbende zijn aangiftebiljet IB/PVV 2014 ingediend, dat door de inspecteur is aangemerkt als bezwaar
tegen de ambtshalve opgelegde aanslag. Belanghebbende wenst echter nadrukkelijk niet in bezwaar te komen tegen de ambtshalve
aanslag, waarvan vaststaat dat deze tot een te laag bedrag is vastgesteld, maar hij wil een procedure voeren op de eventueel door de
Belastingdienst op te leggen navorderingsaanslag. Hij heeft in zijn aangifte namelijk verzocht om een vrijstelling voor de premie
volksverzekeringen. De rechtbank is van oordeel dat belanghebbende te zijner tijd maar bezwaar, en desnoods beroep, moet
aantekenen tegen de eventueel door de inspecteur nog op de leggen navorderingsaanslag. Door deze procedure, het beroep tegen de
ambtshalve opgelegde aanslag IB/PVV 2011, kan hij niet in een betere positie gebracht worden dan in de bestreden uitspraak op
bezwaar. Daarmee heeft belanghebbende geen belang bij deze procedure.

(Beroep niet-ontvankelijk.)

Commentaar

Om in beroep ontvankelijk te worden verklaard, moet de belanghebbende een procesbelang hebben. Dat procesbelang houdt in dat het
beroep hem een betere positie kan brengen met betrekking tot hetgeen wat in dit beroep centraal staat. Het procesbelang kan dus niet
buiten de gevoerde procedure zijn gelegen. De Hoge Raad overwoog eerder uitdrukkelijk dat voor zover dit belang zich manifesteert bij
andere belastingaanslagen of voor bezwaar vatbare beschikkingen, de belanghebbende desgewenst tegen die aanslagen of
beschikkingen zal moeten opkomen (vgl. HR 23 maart 2012, nr. 11/01321, NTFR 2012/853, en HR 11 april 2014, nr. 13/01903, NTFR
2014/1259). Daar loopt deze procedure op stuk, aangezien belanghebbende zelf al uitdrukkelijk aangeeft dat hij in deze procedure niet
beter kan worden van zijn beroep, maar dat zijn belang gelegen is in een eventueel op te leggen navorderingsaanslag. Nu het
procesbelang in deze procedure ontbreekt, is de belanghebbende niet-ontvankelijk.
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