Toelichting op de beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen
gemeente Voorst.

Artikel 1
Reikwijdte en definities
De beleidsregels gelden voor alle gemeentelijke belastingen, inclusief rechten. Omdat
volgens artikel 220c van de Gemeentewet de heffingsmaatstaf voor de onroerendezaakbelastingen (OZB) is gesteld op de waarde van de betreffende onroerende zaak, zoals
die bij de WOZ-beschikking is vastgesteld, volgt de OZB-heffing voor wat betreft de
grondslag het systeem van ambtshalve vermindering dat gebaseerd is op artikel 29a van
de Wet WOZ. Dit betekent dat er geen ruimte is voor gemeentelijke beleidsregels voor
deze belasting. Daarom zijn de OZB-aanslagen dan ook uitgesloten van deze
beleidsregels.
In de definities wordt onder ambtshalve vermindering elke vorm van vermindering,
ontheffing, teruggaaf of vrijstelling van belastingen begrepen die de Algemene wet inzake
rijksbelastingen (AWR) en de Gemeentewet kennen. Op deze wijze is de regeling op elke
vorm van ambtshalve “tegemoetkoming” van toepassing.
Onder belanghebbende wordt ook degene begrepen die (als hoofdelijk medeaansprakelijke) de belasting al heeft voldaan. Dit is om te voorkomen dat een echtgenoot
van degene die de aanslag op naam gesteld heeft gekregen, die de aanslag uit zijn of haar
(door huwelijkse voorwaarden afgescheiden) vermogen heeft voldaan, geen ambtshalve
vermindering zou kunnen worden verleend.
In het bedrag van de vermindering wordt tevens een bestuurlijke boete of een
kostenopslag verrekend.
Onder “de aanslag” wordt elke wijze van heffing begrepen. De regeling beperkt zich niet tot
belastingen die bij wege van aanslag worden geheven, maar is van toepassing op alle
gemeentelijke belastingen.
De belastingwet tenslotte wordt gehanteerd in de zin van elk algemeen verbindend
voorschrift en elke beleidsregel die regels geeft op het gebied van (gemeentelijke)
belastingen. Daarmee is zeker gesteld dat ook de gemeentelijke belastingverordening in dit
verband als wettelijk voorschrift wordt aangemerkt.
Als termijn waarbinnen nog ambtshalve vermindering wordt verleend is gekozen voor drie
jaar na het ontstaan van de belastingschuld. Dit in verband met artikel 11, derde lid, van de
AWR, dat bepaalt dat de bevoegdheid tot het vaststellen van een aanslag vervalt door
verloop van drie jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan.
Artikel 2
Gevallen waarin ambtshalve vermindering wordt verleend
In de beleidsregels staan twee aanleidingen om tot ambtshalve vermindering van teveel
betaalde belastingen over te gaan. In de eerste plaats kan een bezwaar- of verzoekschrift
dat op formele gronden (te laat, niet gemotiveerd, geen machtiging etc.) niet-ontvankelijk
verklaard wordt, aanleiding geven om toch tot vermindering over te gaan. Dit wordt dan ook
in de uitspraak vermeld.
In de tweede plaats is het mogelijk dat het de heffingsambtenaar, uit welke bron dan ook,
blijkt dat de belasting op een te hoog bedrag is vastgesteld. Ook in dat geval kan
ambtshalve vermindering worden verleend, echter dan moet wel aan de voorwaarde zijn
voldaan dat het afzien van ambtshalve vermindering zou leiden tot strijd met de
redelijkheid. Op deze wijze wordt voorkomen dat de gemeente onbedoeld grote financiële
risico’s loopt.

Om te voorkomen dat ambtshalve verminderingen van slechts kleine bedragen moeten
worden toegekend is een drempel ingebouwd. Dit betekent dat het bedrag van de aanslag
minimaal € 9,-- te hoog moet zijn vastgesteld.
Een eventuele rentevergoeding uit hoofde van artikel 28 van de Invorderingswet 1990
maakt geen deel uit van het bedrag van de belasting en is dus niet relevant voor de
bepaling van het drempelbedrag.
Artikel 3
Uitzonderingen
De heffingsambtenaar acht het niet noodzakelijk voor andere gevallen dan die, die al
opgenomen zijn in de regeling een aparte rechtsregel te creëren.
Artikel 4
Jurisprudentie
Bij de beoordeling van rechtspraak die wordt gewezen na de heffing van belasting, geldt
als regel dat deze jurisprudentie geen invloed meer kan hebben op de al vastgestelde
belasting. Uitzondering op deze regel bestaat als wordt besloten een afwijkende regeling te
treffen.
Artikel 5
Mededeling van afwijzing
Als uit onderzoek blijkt dat belanghebbende niet in aanmerking komt voor ambtshalve
vermindering wordt dat schriftelijk medegedeeld in de uitspraak op het bezwaarschrift of in
de beslissing op het verzoekschrift.
Artikel 6
Slotbepaling
In de slotbepaling is geregeld wat de ingangsdatum van deze beleidsregels is. Deze
beleidsregels worden evenals verordeningen en andere beleidsregels op de gebruikelijke
wijze gepubliceerd.
In de slotbepaling staat ook vermeld hoe de beleidsregels aangehaald moeten worden.

