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Klacht

Verzoeker klaagt dat hij op grond van het belastingverdrag tussen Neder-
land en Zweden meer belasting moet betalen dan een inwoner met alleen
inkomen uit Nederland, omdat in zijn inkomen Zweedse bestanddelen zijn
begrepen.
Feiten
Verzoeker wordt als inwoner van Nederland belast voor zijn totale
inkomen waar ter wereld ook behaald. Ook de Zweedse inkomsten van
verzoeker moeten in Nederland voor de belastingheffing worden opge-
geven. Op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en Zweden is
over deze Zweedse bestanddelen het recht van belastingheffing aan
Zweden toegewezen. Hiervoor verleent Nederland een vermindering ter
voorkoming van dubbele belasting volgens de vrijstellingsmethode.
Volgens deze methode geeft Nederland aan belastingplichtige een
vermindering van belasting ter waarde van het bedrag dat het zelf over
het Zweedse inkomen zou heffen als geen vrijstelling zou worden gege-
ven. De vermindering is veel lager dan de in Zweden geheven belasting
omdat in Nederland in de eerste twee schijven lage belastingtarieven
worden gehanteerd. Over AOW en ANW is verzoeker geen premie
verschuldigd; hij betaalt wel premie AWBZ. Verzoeker heeft geen beroep
aangetekend bij de belastingrechter.

Overwegingen

Verzoeker voert aan dat hij teveel belasting moet betalen omdat zijn
inkomsten uit Zweden daar worden belast tegen een hoog tarief. Ook
klaagt hij over de trage afhandeling van zijn brieven door de Belasting-
dienst.
De staatssecretaris erkent dat verzoeker meer belasting moet betalen
omdat hij Zweedse inkomsten heeft; deze worden belast naar het hogere
Zweedse tarief. De compensatie van Nederland gaat niet zover dat dit
hogere belastingtarief wordt gecompenseerd maar is beperkt tot het
niveau van de Nederlandse belasting over de inkomsten uit Zweden.
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1 Dit adres en de stukken welke de commissie
bij haar onderzoek ten dienste hebben
gestaan, liggen op het commissiesecretariaat
Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter
inzage van de leden.
2 Naam en adres van verzoeker zijn de com-
missie bekend.
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Oordeel van de commissie1

Het is niet gebleken dat de Belastingdienst verzoeker onzorgvuldig heeft
behandeld.
De vermindering ter voorkoming van dubbele belasting voor de belasting-
aanslag van verzoeker is overeenkomstig het belastingverdrag tussen
Nederland en Zweden. Deze verminderingsmethode hanteert Nederland
in vrijwel alle belastingverdragen en in het Besluit voorkoming dubbele
belasting 2001.
Het is aannemelijk dat de vertraging in de afhandeling van de aangifte
door verzoeker is veroorzaakt door het van toepassing zijn van een bijzon-
dere, ingewikkelde regeling. Overigens heeft verzoeker sinds 2006 tijdig
voorlopige aanslagen ontvangen.

Voorstel aan de Kamer

Er is geen aanleiding om de Kamer een voorstel te doen.

De voorzitter van de commissie,
Quik-Schuijt

De griffier van de commissie,
De Gier

1 De commissie bestaat uit de leden:
Huijbregts-Schiedon (VVD), Janse de Jonge
(CDA), Quik-Schuijt (SP) (voorzitter),
Rehwinkel (PvdA), Rosenthal (VVD), Sylvester
(PvdA) en Vedder-Wubben (CDA).
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