1 Algemeen

Opgave 1 Belastingrecht is dwingend bestuursrecht
Vraag a

Wat betekent het dat het materiële belastingrecht dwingend recht is?
Vraag b

Waarvoor is in algemene zin en specifiek voor de belastingheffing het formele
belastingrecht nodig, nu het materiële belastingrecht dwingend recht is?

Vraag c

Hoe kan het dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zo'n belangrijke rol
spelen in het belastingrecht?
Opgave 2 Van het beschikkingenbegrip en rechtsbescherming in de Awb en
AWR

In het bestuursrecht geldt in het algemeen een open stelsel van rechtsbescherming.
In het belastingrecht geldt daarentegen een gesloten stelsel van rechtsbescherming.
Vraag a

Wat houdt een open stelsel van rechtsbescherming in?
Vraag b

Hoe is het gesloten stelsel wettelijk vormgegeven voor beroep in belastingzaken?

Vraag c

Betekent dit ook dat in het belastingrecht een ander beschikkingsbegrip geldt dan
in het klassieke bestuursrecht?

Vraag d

In het klassieke bestuursrecht kan geen bezwaar en beroep worden ingesteld tegen
deelbeschikkingen. Waar is dat geregeld? Geldt dat ook in het belastingrecht?
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Vraag e

Wat zijn de voor- en nadelen van een open stelsel? Zouden wij in het belastingrecht ook toe moeten naar een open stelsel van rechtsbescherming?
Opgave 3 De juridische positie van beleidsregels
Vraag a

Wat is de juridische status van beleidsregels?
Vraag b

Hoe kan een belasting- of inhoudingsplichtige toepassing van beleid afdwingen?
Vraag c

In hoeverre is de rechter gebonden aan de beleidsregel in het Besluit Bestuurlijke
Boeten Belastingdienst (BBBB) dat de inspecteur in voorgeschreven gevallen een
vergrijpboete aan de belasting- of inhoudingsplichtige oplegt van 50%?

Opgave 4 De relatie tussen de Invorderingswet en de Awb
Vraag a

Wat houdt het open systeem van de Invorderingswet in?

Vraag b

Is de ontvanger bij de toepassing van civiele middelen gebonden aan de Awb en de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur?
Vraag c

Kan de ontvanger terugkomen van een ingeslagen civielrechtelijke weg en alsnog de
bevoegdheden die de Invorderingswet hem biedt inroepen?

Opgave 5 Tweewegensituaties in de fiscale praktijk
Vraag a

Kan de inspecteur middels privaatrechtelijke weg informatie verkrijgen van een
belastingplichtige? Indien dit antwoord bevestigend luidt, hoe verhoudt zich deze
mogelijkheid tot de verplichtingen die voor belasting- en inhoudingsplichtigen
voortvloeien uit de AWR?
Vraag b

Kent u nog andere situaties in de fiscale praktijk waarbij het publiekrechtelijke
karakter van het belastingrecht en het privaatrecht elkaar kruisen?
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