
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juni 2000

Ten antwoord op uw bovenvermelde brief deel ik u mee dat ik geen
gevolg kan geven aan uw uitnodiging betrokkene voor zijn openstaande
belastingaanslagen alsnog een betalingsregeling, gerelateerd aan zijn
huidige betalingscapaciteit, aan te bieden met de looptijd van een jaar.

Ik heb hierbij overwogen dat bij de beoordeling van een verzoek om
kwijtschelding volgens vast beleid wordt uitgegaan van de betalings-
capaciteit voor de eerstvolgende periode van 12 maanden, te rekenen
vanaf de datum van indiening van het eerste verzoek om kwijtschelding.
Slechts als in die periode een belangrijke wijziging in de inkomsten
plaatsvindt, kan een herberekening van de betalingscapaciteit plaats-
vinden. Herberekening vindt niet plaats ten gevolge van wijzigingen in
bijvoorbeeld de huur of de normen van levensonderhoud. In betrokkenes
geval heeft zich geen belangrijke wijziging in de inkomsten voorgedaan.

Betrokkenes betalingscapaciteit is in juli 1998 op jaarbasis berekend op
f 9 235, zodat de fiscale schuld van f 6 592 inmiddels al geruime tijd
betaald had kunnen zijn. Het ligt dan ook niet in de rede hem thans nog
een jaar de gelegenheid te geven zijn belastingschuld in termijnen te
voldoen.

Voorts zou het in een dergelijke situatie alsnog aanbieden van een
betalingsregeling met de looptijd van een jaar zeer onredelijk zijn
tegenover andere belastingschuldigen die zich wel de financiële moeite
hebben getroost hun betalingscapaciteit volledig aan te wenden voor
belastingbetaling.

De Staatssecretaris van Financiën,
W. Bos
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BIJLAGE ’s-Gravenhage, 10 mei 2000

Aan de Staatssecretaris van Financiën

De Eerste Kamer heeft zich in haar vergadering van 9 mei jl. verenigd met
het hierbij gaande verslag, bevattende de voorstellen van de Commissie
voor de Verzoekschriften over het adres van de heer R. R. J. Maynard te
Amsterdam betreffende kwijtschelding van aanslagen inkomstenbelas-
ting/premie volksverzekeringen.

Namens de Kamer verzoek ik u gevolg te geven aan de in het verslag
bedoelde uitnodiging en haar zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen
van uw beslissing daarop.

F. Korthals Altes
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