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Samenvatting
Belanghebbende is niet-ontvankelijk verklaard in het bezwaar. Belanghebbende had per fax om uitstel verzocht voor het indienen van de
gronden van het pro-formabezwaarschrift. De inspecteur heeft dit uitstel verleend en daarbij aangegeven dat faxen niet meer worden
geaccepteerd. Vervolgens doet belanghebbende, wederom per fax, de gronden van het bezwaar aan de inspecteur toekomen. De
inspecteur verklaart belanghebbende niet-ontvankelijk in het bezwaar. Gelet op de werkinstructie van de inspecteur is de rechtbank van
oordeel dat de inspecteur belanghebbende in de gelegenheid had behoren te stellen zijn omissie te herstellen. De waarschuwing in de
eerdere brief doet hieraan niet af.
(Beroep gegrond.)

Commentaar
Met de invoering van de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer heeft de staatssecretaris ervoor gekozen om per fax ingediende
bezwaarschriften niet langer te accepteren (besluit van 27 april 2005, nr. CPP2004/2807M, NTFR 2005/721). De inspecteur zal een
belanghebbende die per fax een bezwaarschrift heeft ingediend echter de gelegenheid moeten geven om het bezwaarschrift ook alsnog
per post aan hem te verzenden (brief staatssecretaris van 29 augustus 2005, nr. DGB2005/4451U).
Het indienen van een bezwaarschrift per fax wordt dus gezien als een herstelbaar verzuim in de zin van art. 6:6 Awb. Dit betekent weer
dat de inspecteur de belanghebbende een termijn moet stellen om het verzuim te herstellen.
In de onderhavige procedure had de inspecteur de belastingplichtige die gelegenheid niet geboden, maar het bezwaarschrift direct nietontvankelijk verklaard. Onder verwijzing naar de interne werkinstructies van de Belastingdienst draait Rechtbank Leeuwarden deze
beslissing van de inspecteur terug. De rechtbank verklaart de belastingplichtige alsnog ontvankelijk in zijn bezwaar en wijst de zaak
terug naar de inspecteur. De inspecteur dient het bezwaarschrift van de belastingplichtige nu alsnog inhoudelijk te behandelen.
[1] Mr. M.H.W.N. Lammers is advocaat bij Hertoghs advocaten – belastingkundigen.
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