Artikel I
De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:
A. Aan artikel 26a, eerste lid, wordt, onder vervanging van “, of” aan het slot van onderdeel b
door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door “, of”,
een onderdeel toegevoegd, luidende:
d. in geval van een belastingaanslag die is vastgesteld met toepassing van artikel 8, tweede lid,
van de Invorderingswet 1990, aan een rechtspersoon die is opgehouden te bestaan of waarvan
vermoed wordt dat deze is opgehouden te bestaan: de laatste bestuurder, aandeelhouder of
vereffenaar van die rechtspersoon.

Artikel II
De Invorderingswet 1990 wordt als volgt gewijzigd:
A. Aan artikel 2, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e
door een puntkomma, een onderdeel ingevoegd, luidende:
f. lichaam: een lichaam als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen.
B. In artikel 8 wordt, onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, na het eerste lid een
lid ingevoegd, luidende:
2. In afwijking van het eerste lid kan de ontvanger een belastingaanslag ten name van een
rechtspersoon die is opgehouden te bestaan of waarvan vermoed wordt dat deze is opgehouden te
bestaan, bekendmaken door uitreiking of verzending van het aanslagbiljet aan het parket van een
ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de laatst
bekende vestigingsplaats van de rechtspersoon is gelegen, of bij de rechtbank Den Haag. Indien de
belastingaanslag op voormelde wijze bekend is gemaakt:
a. publiceert de ontvanger de aanslag tevens zo spoedig mogelijk in de Staatscourant onder
vermelding van het adres van de Belastingdienst waar het aanslagbiljet kan worden opgevraagd;
b. wordt een kopie van het aanslagbiljet door de ontvanger verzonden of uitgereikt aan de bij de
ontvanger laatst bekende bestuurders, aandeelhouders en vereffenaars van de rechtspersoon,
bedoeld in de eerste volzin.
C. Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt “Indien een belastingschuldige is opgehouden te bestaan” vervangen
door: Indien een belastingschuldige is opgehouden te bestaan of vermoedelijk is opgehouden te
bestaan.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Indien een belastingschuldige is opgehouden te bestaan of vermoedelijk is opgehouden te
bestaan en voor zover voor zijn belastingschuld geen aansprakelijkstelling als bedoeld in artikel 49,
eerste lid, heeft plaatsgevonden, kan de ontvanger de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot
betaling stuiten door uitreiking of verzending van een schriftelijke mededeling, waarin hij zich

ondubbelzinnig zijn recht op betaling voorhoudt, aan het parket van een ambtenaar van het
Openbaar Ministerie bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de laatst bekende
vestigingsplaats van de rechtspersoon is gelegen, of bij de rechtbank Den Haag. Indien de
verjaring van een belastingaanslag op voormelde wijze is gestuit:
a. publiceert de ontvanger de schriftelijke mededeling tevens zo spoedig mogelijk in de
Staatscourant;
b. wordt een kopie van de schriftelijke mededeling door de ontvanger verzonden of uitgereikt
aan de bij de ontvanger laatst bekende bestuurders, aandeelhouders en vereffenaars van de
rechtspersoon, bedoeld in de eerste volzin.
D. In artikel 33, tweede lid, vervalt: wordt onder lichamen verstaan lichamen in de zin van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen en.
E. Na artikel 33 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 33a
1. Hoofdelijk aansprakelijk voor de rijksbelastingen verschuldigd door degene die, al dan niet
tezamen met anderen, een onverplichte handeling heeft verricht als gevolg waarvan de
ontvanger is benadeeld in zijn verhaalsmogelijkheden, is iedere begunstigde van die handeling
tot ten hoogste het bedrag van de begunstiging, mits de belastingschuldige en de begunstigde
wisten of behoorden te weten dat benadeling van de ontvanger het gevolg van die handeling
zou zijn, overeenkomstig het bepaalde in de volgende leden.
2. Vermoed wordt dat de belastingschuldige en de begunstigde wisten of behoorden te weten dat
benadeling van de ontvanger het gevolg van de onverplichte handeling zou zijn indien de
handeling die tot benadeling heeft geleid tot stand is gekomen in of na het tijdvak waarin de
belastingschuld materieel is ontstaan dan wel op of na het tijdstip waarop de belastingschuld
materieel is ontstaan, en:
a. de handeling die tot benadeling heeft geleid is verricht door of namens een natuurlijk
persoon met of jegens:
1°. zijn partner en zijn bloedverwanten in de rechte lijn;
2°. een lichaam waarvan hij, zijn partner of een bloedverwant in de rechte lijn bestuurder of
toezichthouder is, dan wel waarvan deze personen, afzonderlijk of tezamen, direct of indirect
voor ten minste vijf percent van het geplaatste kapitaal aandeelhouder zijn;
b. de handeling die tot benadeling heeft geleid is verricht door of namens een lichaam met of
jegens een natuurlijk persoon:
1°. die bestuurder of toezichthouder van het lichaam is;
2°. die partner of bloedverwant in de rechte lijn van de bestuurder of toezichthouder, bedoeld
onder 1°, is;
3°. die al dan niet tezamen met zijn partner of bloedverwant in de rechte lijn, direct of indirect
voor ten minste vijf percent van het geplaatste kapitaal aandeelhouder is van het lichaam,
bedoeld in de aanhef; of
4°. wiens partner of bloedverwant in de rechte lijn, afzonderlijk of tezamen, direct of indirect
voor ten minste vijf percent van het geplaatste kapitaal aandeelhouder is van het lichaam,
bedoeld in de aanhef;

c. de handeling die tot benadeling heeft geleid is verricht door of namens een lichaam met of
jegens een ander lichaam en:
1°. een van deze lichamen bestuurder is van het andere lichaam;
2°. een natuurlijk persoon die bestuurder is van een van deze lichamen, zijn partner of een
bloedverwant in de rechte lijn bestuurder is van het andere lichaam;
3°. een natuurlijk persoon die bestuurder of toezichthouder is van een van deze lichamen, of
zijn partner of bloedverwant in de rechte lijn, afzonderlijk of tezamen, als aandeelhouder direct
of indirect voor ten minste vijf percent van het geplaatste kapitaal aandeelhouder is van het
andere lichaam;
4°. in beide lichamen voor ten minste vijf percent van het geplaatste kapitaal direct of indirect
wordt deelgenomen door hetzelfde lichaam, dan wel door dezelfde natuurlijke persoon, al dan
niet tezamen met zijn partner of bloedverwant in de rechte lijn.
3.

Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op degene met een belang of een gedeelte
daarvan in een lichaam dat een niet in aandelen verdeeld kapitaal heeft.

4.

Voor de toepassing van dit artikel wordt gelijkgesteld met:
a.

begunstigde: degene die rechtens dan wel in feite direct of indirect voordeel heeft gehad
van de onverplichte handeling, bedoeld in het eerste lid;

b.

bestuurder van een lichaam: degene ten aanzien van wie aannemelijk is dat hij het beleid
van het lichaam heeft bepaald of mede heeft bepaald als ware hij bestuurder, met
uitzondering van de door de rechter benoemde bewindvoerder;

c.

lichaam: lichaam als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969;

d.

belang in een lichaam: gerechtigdheid, direct of indirect, tot ten minste vijf percent van het
vermogen of van het resultaat van het lichaam;

e.

onverplichte handeling: samenstel van handelingen waarvan er ten minste een onverplicht
is verricht.

5.

Voor de toepassing van dit artikel zijn de artikelen 2.14a en 10a.7 van de Wet
inkomstenbelasting 2001 van overeenkomstige toepassing.

6.

De aansprakelijkheid van de begunstigde, bedoeld in het eerste lid, geldt tevens indien deze
begunstigde niet in Nederland woont of is gevestigd.

F. In artikel 48, eerste lid, wordt “vermeerderd met het bedrag van hetgeen hem is gelegateerd”
vervangen door: vermeerderd met het bedrag van hetgeen hem door de erflater is gelegateerd en
vermeerderd met al wat hij van de erflater op grond van artikel 12, eerste lid, van de Successiewet
1956 krachtens erfrecht door het overlijden geacht wordt te hebben verkregen.
G. Artikel 49, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In de aanhef wordt “niet van toepassing” vervangen door: niet van overeenkomstige toepassing.
2. Onder vervanging van “; of” aan het slot van onderdeel a door een puntkomma en onder
vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door “; of” wordt een onderdeel toegevoegd,
luidende:
c. niet volledig is voldaan aan de verplichtingen ingevolge de artikelen 58, 59, 60, 62 en 62bis.

H. In artikel 55, eerste lid, wordt “artikel 33, eerste lid, onderdelen a, b of c, 34” vervangen door
“de artikelen 33, eerste lid, onderdelen a, b of c, 33a, 34”. Voorts wordt “Indien artikel 35, 35a of
35b van toepassing is” vervangen door: Indien de artikelen 35, 35a of 35b van toepassing zijn.
I. In artikel 56, eerste lid, wordt “artikelen 33, eerste lid, onderdelen b en c, 34” vervangen door:
artikelen 33, eerste lid, onderdelen b en c, 33a, 34.
J. In artikel 58, eerste lid, wordt “De belastingschuldige of een aansprakelijk gestelde” vervangen
door: Ieder.
Artikel III (overgangsrecht)
Artikel II, onderdeel E, is uitsluitend van toepassing op onverplichte handelingen die zijn verricht
op of na de datum waarop artikel II, onderdeel E, in werking is getreden.
Artikel II, onderdeel F, is uitsluitend van toepassing op schenkingen die tot stand zijn gekomen na
de datum waarop artikel II, onderdeel F, in werking is getreden.
Artikel IV (inwerkingtreding)
Deze wet treedt in werking met ingang van [PM], met dien verstande dat artikel I , onderdeel A, en
artikel II, onderdelen C, E, F, H en I, terugwerken tot en met 20 juli 2017, [PM] uur.

