
Loonbelasting. Naheffingsbevoegdheid. 

Toelichting van 31 oktober 2022, nr. 2022-0000237009, op het intrekken van het beroep in 

cassatie tegen de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 5 juli 2022, nr. 21/00820, 

ECLI:NL:GHARL:2022:5846. 

 

Samenvatting rechtspraak.nl 

LH. Naheffingsbevoegdheid. 

 

De staatssecretaris trekt het beroep in cassatie in. Ter toelichting merkt hij het  

volgende op. 

Het geschil betreft de vraag of de naheffingsaanslag van 17 maart 2020 van € 562 

(aanslagnummer eindigend op A.01.950.0) terecht is opgelegd. Uit de vaststaande feiten volgt dat 

belanghebbende een bedrag van € 562 te veel van de Belastingdienst terugbetaald heeft 

gekregen.1 

  

De Inspecteur heeft voor het Hof primair de beslissing van de Rechtbank onderschreven dat de 

onderhavige naheffingsaanslag kan worden opgelegd op grond van artikel 20, eerste lid, tweede 

volzin, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR). De Rechtbank heeft mijns 

inziens de correctieberichten van 21 december 2019 terecht aangemerkt als een ‘gedaan verzoek’ 

als bedoeld in deze bepaling (vgl. HR 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:716). Omdat vaststaat dat 

ten tijde van het opleggen van de in geding zijnde naheffingsaanslag geen sprake was van een ten 

onrechte of tot een te hoog bedrag verleende teruggaaf van belasting, is naheffing naar het 

oordeel van het Hof echter niet mogelijk. Ik meen dat dit oordeel niet getuigt van een onjuiste 

rechtsopvatting.2 Dit geldt naar mijn mening ook voor het oordeel van het Hof - naar aanleiding 

van het subsidiaire standpunt van de Inspecteur - dat de naheffingsaanslag niet kan worden 

gebaseerd op artikel 20, eerste lid, eerste volzin, AWR.  

 

Van het doorzetten van de zaak bij de Hoge Raad kan derhalve geen succes worden verwacht.  

Ik zal daarom het door mij ingestelde pro forma cassatieberoep intrekken.  

 

 
1 Zie ook de uitspraak van de Rechtbank in deze zaak (Rechtbank Gelderland 8 juni 2021, AWB 20/4297), 
onderdeel 8 en r.o. 4.1 en 4.2 van de uitspraak van het Hof. 
2 Vgl. HR 14 november 1984, ECLI:NL:HR:1984:AW8411. 


