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Bestuurder fiscaal aansprakelijk voor grove fout accountant

vrijdag 11 november 2011 | 0 reacties

De directeur van een bv is aansprakelijk voor de belastingschulden van de vennootschap die door

'grove schuld' van zijn accountant zijn ontstaan.

Een bv, vermoedelijk een aannemer, verkoopt enkele nog te bouwen

huizen. Aanvankelijk vergeet de accountant van de bv de

omzetbelasting te verwerken. Pas in februari 2009 stuurt de accountant

een brief aan de Belastingdienst met suppletieaangifte voor 2006 en

2007. De accountant meldt daarbij dat de bv niet bij machte is de extra

belasting te betalen.

De Belastingdienst stelt de bestuurder van de bv aansprakelijk voor de

belastingschuld van een kleine anderhalve ton. Als de bestuurder

bezwaar aantekent, laat de fiscus de kosten en de verzuimboetes

vervallen.

Het beroep op de betalingsonmacht maakt bij de Ontvanger echter geen

indruk. Ten eerste was de accountant daarmee veel te laat.

Betalingsonmacht moet je melden binnen twee weken nadat de

belasting betaald moest zijn. Verder vindt de Ontvanger de melding niet

rechtsgeldig omdat de belastingschuld is opgelopen door de grove

schuld van de bv.

De directeur van de bv zegt dat dit de schuld is van de accountant aan wie hij alle relevante gegevens en

afrekeningen van de notaris steeds op tijd heeft doorgegeven.

De rechtbank oordeelt vernietigend over de accountant: "De accountant die de aangiften omzetbelasting deed

op basis van onder meer die stukken, zou bij enigszins zorgvuldige beoordeling van de bedragen moeten

hebben beseft dat over die aannemingstermijnen omzetbelasting verschuldigd was. De rechtbank acht het dan

ernstig verwijtbaar dat de accountant de ontvangen bedragen zonder meer als ontvangsten heeft geboekt

zonder afzondering van omzetbelasting. Naar het oordeel van de rechtbank kan deze gedraging niet worden

afgedaan als een simpele vergissing (...) maar is het niet boeken en aangeven van die omzetbelasting aan te

merken als grove schuld van de accountant."

De directeur koopt echter niets voor de erkenning dat de fout bij de accountant ligt. Volgens de rechtbank moet

de grove schuld van de accountant namelijk worden toegerekend aan de bv, ook al zou de directeur niet in

redelijkheid hebben hoeven twijfelen aan dat de accountant deed. Verder vindt de rechtbank dat de Ontvanger

gelijk heeft dat de accountant veel te laat was met melden. De directeur moet dus gewoon betalen.

De uitspraak van de belastingrechter zegt niets over de civiele aansprakelijkheid van de accountant tegenover

de bv. Het ligt voor de hand dat de directeur de schade claimt bij de accountant. Met het scherpe oordeel van

de belastingrechter in de hand staat de directeur sterk in een eventuele procedure. Een tuchtklacht indienen

om de onzorgvuldigheid van de accountant aan te tonen, lijkt hier overbodig.
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