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Overzicht verzuim- en vergrijpboetes 
 

Verzuim aanslagbelasting aangiftebelasting 
Aangifteverzuim verzuimboete art. 67 a AWR 

vergrijpboete 67 d AWR 
verzuimboete 67 b AWR 

Onjuiste/onvolledige aangifte vergrijpboete art. 67 d AWR . 
Te lage aanslag vergrijpboete art. 67 e AWR . 
Niet (tijdig) betalen vergrijpboete art. 67 e AWR verzuimboete art. 67 c AWR 

vergrijpboete art. 67 f AWR 
 
Toelichting 
Heeft de inspecteur uiterlijk bij het opleggen van de aanslag de gronden waarop het opleggen 
van de boete berust medegedeeld? 
 
Kan de door de inspecteur gegeven motivering de kwalificatie van grove schuld of (voorwaardelijke) 
opzet dragen? Indien dat niet het geval is, dan is het raadzaam om dit pas naar voren te brengen 
nadat de aanslag is opgelegd. 
 
Indien de inspecteur belanghebbende heeft verhoord in verband met het opleggen van een boete is 
van belang of de inspecteur daarbij op de juiste wijze de cautie heeft gegeven. 
 
Vanaf 1-1-2012 kan na een verzuimboete voor hetzelfde feit een vergrijpboete worden opgelegd, 
indien blijkt dat er bewust gehandeld is. De verzuimboete wordt dan met de vergrijpboete verrekend. 
 
Avas  
Indien men van mening is dat er geen sprake is van afwezigheid van alle schuld dan moet dat 
worden gesteld.  
 
Wanverhouding  
Indien de boete gelet op de ernst van het feit hoog is dan moet daarop een beroep worden gedaan. 
 
Indien er verzachtende omstandigheden zijn die aanleiding kunnen geven om de boete te matigen  
dan moet men dat zelf naar voren brengen. 
 
Indien er financiële omstandigheden van invloed zijn op de mate van verwijtbaarheid of de mate 
waarin de belanghebbende de boete treft dan moet men dat zelf naar voren brengen. Bij zakelijke 
belastingen zoals de BTW en LB zal dit echter niet snel tot matiging leiden. 
 
Samenloop  
Indien voor hetzelfde feitencomplex voor verschillende belastingmiddelen aanslagen en vergrijpboetes 
worden opgelegd, kan matiging van een of meerder van die boetes aan de orde zijn.  
Het is raadzaam om hier zelf een beroep op te doen. 
 
Bezwaar en beroep  
Indien men het niet eens is met de opgelegde vergrijpboete moet men tijdig een bezwaarschrift en 
vervolgens een beroepschrift indienen. Indien een belastingaanslag en een boetebeschikking op 
hetzelfde biljet zijn vermeld, wordt het bezwaar- of een beroepschrift tegen de aanslag ook geacht een 
bezwaar- respectievelijk beroepschrift tegen de boetebeschikking te zijn. 
 
Redelijke termijn  
Zowel de inspecteur als de rechter moeten binnen een redelijke termijn uitspraak doen over de hoogte 
van de boete. Indien deze termijn, die aanvangt op het moment van aankondiging van de boete, wordt 


