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Toelichting op het voorstel

Inleiding
De Belastingdienst voert op dit moment een regulier boekenonderzoek uit over de jaren 2013-2016.
Het onderzoek is vermeld in de vertrouwelijke risicoparagraaf van de jaarrekening 2017. Het onderzoek
loopt nog. Hiermee controleert de Belastingdienst of de gemeente de loonbelastingwetgeving en de BTW
wetgeving in de jaren 2013 tot en met 2016 juist heeft uitgevoerd. Beide onderzoeken zijn nog gaande en de
exacte uitkomsten zijn nog niet bekend. We streven ernaar het gehele onderzoek voor het einde van
dit jaar af te ronden.
De afhandeling van een deel van het onderzoek, het onderdeel loonbelastingverklaring, dient voor 15
oktober 2018 te zijn voltooid. Om financiële schade voor de gemeente Zwolle en daarmee de
belastingbetaler zoveel mogelijk te voorkomen vragen wij nu 70 (ex-)medewerkers op korte termijn
mee te werken aan een oplossing. Wij stellen u in deze nota daarom alvast op de hoogte van de gang
van zaken van dit deel van het onderzoek.
Kernboodschap
Uit de controle van de loonbelasting voor de jaren 2013-2016 is gebleken dat nog drie onderwerpen
resteren die tot een naheffing kunnen leiden. Het betreft de onderwerpen fiscalisering woonwerkverkeer, privégebruik dienstauto’s en loonbelastingverklaringen. Het onderzoek is nog niet
afgerond. De gemeente doet er nu alles aan om naheffing te voorkomen. Op het onderdeel
loonbelastingverklaringen wordt nu wel aan 70 (ex)medewerkers van de gemeente Zwolle gevraagd
om aangifte inkomstenbelasting te doen om een naheffingsaanslag te voorkomen.
Inmiddels is er binnen de gemeentelijke organisatie op administratief vlak een professionaliseringsslag
gemaakt als het gaat om fiscaliteit en zijn alle verklaringen op de juiste wijze gearchiveerd.
We zijn echter ook van mening dat er geen sprake is van verwijtbaar gedrag. Natuurlijk heeft de
gemeente belasting betaald en is er niet ten onrechte loonheffingskorting toegepast. Het betreft
administratieve fouten.
Onderzoek naar loonbelastingverklaringen
Wat is er aan de hand?
Bij indiensttreding vult een medewerker van de gemeente Zwolle het model ‘Opgaaf gegevens voor de
loonheffingen’ in. Ook wel genoemd de loonbelastingverklaring. In deze verklaring moet de
medewerker aangeven of hij wil dat de werkgever de loonheffingskorting toepast. Als die vraag met JA
wordt beantwoord, dan betekent dit dat de werkgever minder loonbelasting/premie volksverzekering
inhoudt op het loon. In de Wet op de loonbelasting is een wettelijke verplichting opgenomen voor het
administreren van de loonbelastingverklaringen.
Bij het archiveren van deze getekende verklaringen is een administratieve fout gemaakt. Ten onrechte
zijn papieren verklaringen vernietigd. Een gevolg hiervan is dat de verklaringen van een aantal
medewerkers voor de in onderzoek zijnde belastingjaren 2013-2016 niet overlegd konden worden. De
Belastingdienst neemt nu het standpunt in, dat bij het ontbreken van loonbelastingverklaringen van
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(ex-)medewerkers, die nog geen aangifte inkomstenbelasting hebben gedaan, de loonheffingskorting
ten onrechte door de gemeente Zwolle is toegepast en zal zodoende een naheffing opleggen aan de
gemeente.
Dit kan voorkomen worden door de 70 (ex-) medewerkers om medewerking te vragen. Zij kunnen
helpen door alsnog aangifte inkomstenbelasting te doen over de periode 2013 tot en met 2016.
Hiermee wordt verspilling van belastinggeld voorkomen. Doen de medewerkers opnieuw aangifte, dan
zal er in het overgrote deel geen sprake zijn van een naheffing. De (ex-) medewerkers die het betreft
worden optimaal ondersteund. Onder meer door begeleiding van een onafhankelijke
belastingconsulent.
In 2018 zijn alle loonbelastingverklaringen die ontbraken opnieuw door de medewerkers afgegeven.
Het dossier is eind september 2018 op orde maar de herstelactie heeft geen terugwerkende kracht.
Tevens is de fiscale kennis van de organisatie en ONS versterkt.
Risicoparagraaf en consequenties
De uiteindelijke hoogte van een eventuele nahefingsaanslag die wij van de Belastingdienst kunnen ontvangen en
de consequenties hiervan zijn nu nog niet bekend. In een later stadium komen wij daar bij u op terug.

Communicatie
Deze informatienota is bedoeld om aan de raad inzicht en duidelijkheid te verschaffen over de
consequenties van het boekenonderzoek, onderdeel administratie loonbelastingverklaring dat de
Belastingdienst bij de gemeente Zwolle uitvoert.
Vanzelfsprekend is de OR geïnformeerd en wordt een zorgvuldig communicatietraject richting
medewerkers uitgerold.
Vervolg
Op het moment dat er duidelijkheid is over de uitkomsten ontvangt u van ons opnieuw een nota.
Openbaarheid
Openbaar.
Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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Jaargang
Kenmerk

48458

Onderwerp

Boekenonderzoek door Belastingdienst

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 11-09-2018

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 oktober 2018,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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