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Voorkomen van fiscale boetes 

 

Inleiding 

De boetepraktijk van de fiscus staat momenteel volop in de belangstelling. Spaarders met 

buitenlandse banktegoeden of bezitters van buitenlands onroerend die dit vermogen alsnog vrijwillig 

willen aangeven komen er niet meer zonder boete vanaf.  

In zijn algemeenheid geldt dat indien de verplichtingen richting de fiscus niet of niet tijdig worden 

nagekomen, men een grote kans loopt een aanslag te krijgen met een boete. De hoogte ervan kan al  

naar gelang van de omstandigheden en of het een verzuim of een vergrijp is, sterk variëren.  

Bovendien blijken in de praktijk bezwaarschriften tegen de opgelegde boete lang niet altijd succesvol 

te zijn. 

 

Evenmin zijn fiscale boetes voor de inkomsten en vennootschapsbelasting aftrekbaar. 

Een boete is een straf van de fiscus omdat men iets (opzettelijk) verkeerd heeft gedaan. Boetes van 

de fiscus roepen meestal veel emotie en weerstand op. “ Ik betaal altijd op tijd en laat de fiscus eens 

naar haar eigen werkwijze kijken” zijn veel gehoorde kritische noten. Voor de fiscus zijn dit helaas 

geen argumenten om de boete van tafel te krijgen. 

Als het om boetes gaat zijn er twee soorten, namelijk verzuimboetes en vergrijpboetes.  

Van een verzuim is sprake als men niet aan zijn aangifte of betalingsverplichtingen heeft voldaan.  

Voor een verzuim is geen opzet vereist, maar wel toerekenbaarheid. Bij afwezigheid van alle schuld 

mag de fiscus zelfs helemaal geen verzuimboete opleggen. 

Bij zogenaamde vergrijpen wordt een vergrijpboete opgelegd. Hiervan kan sprake zijn als men 

opzettelijk of op zijn mijn minst door grove schuld niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.  

De boete voor een vergrijp is maximaal 100% van de verschuldigde belasting welke door opzet niet of 

niet tijdig is betaald. Onder normale omstandigheden bedraagt een vergrijpboete 25% bij grove schuld 

en 50% bij opzet.  

In deze brief hebben wij voor u diverse fiscale verplichtingen en situaties beschreven. Hierbij zal bij  

aanwezigheid van een verzuim of vergrijp zeker tot het opleggen van een boete worden overgegaan. 

Boetes kan men dus heel eenvoudig voorkomen door zich aan de “spelregels” te houden. Men kan 

zich dus veel geld besparen. 

 

Tot slot wijzen wordt nog ingegaan op omkering van de bewijslast, het pleitbare standpunt, het 

inschakelen van een adviseur en de mogelijkheid in bezwaar en beroep te gaan tegen de opgelegde 

boete. 

 

Indienen vóór 1 april van het aangiftebiljet inkomstenbelasting  

Als het (elektronische) aangiftebiljet inkomstenbelasting niet vóór 1 april is ingediend, zal de fiscus 

eerst een herinnering en daarna een aanmaning sturen. Indien vervolgens na de aanmaning het biljet 

nog niet tijdig is ingediend volgt er een boete van minimaal € 369. Bij een stelselmatig verzuim kan 

zelfs een boete volgen van maximaal € 5.278 

Daarnaast kan de fiscus bij de definitieve aanslag een vergrijpboete opleggen als de aangifte 

opzettelijk niet dan wel onjuist of onvolledig is gedaan. De boete bedraagt dan 50% van de aanslag na 

verrekening van de loonbelasting, de dividendbelasting en eventueel opgelegde voorlopige aanslag. 

Van belang is te noemen dat als vóór 1 juli geen aangiftebiljet is ontvangen, de wettelijke verplichting 

bestaat binnen 14 dagen de fiscus schriftelijk om uitreiking van een aangiftebiljet te verzoeken, tenzij 

men redelijkerwijs van mening kan zijn dat over het verstreken jaar geen inkomstenbelasting/premie 

volksverzekeringen verschuldigd is. 

 

Vrijwillig verbeteren aangifte inkomstenbelasting op grond van de inkeerregeling 

De zogenaamde inkeerregeling geniet met name de laatste jaren grote bekendheid onder 

belastingplichtigen die hun buitenlandse vermogensbestanddelen in het verleden niet hebben 

aangegeven en besluiten dat alsnog te doen. Uiteraard geldt de regeling ook in andere gevallen, zoals 

het alsnog aangeven van bijverdiensten  


