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Als je denkt dat je belastingaangifte is goedgekeurd door de fiscus, omdat je daarvan 
schriftelijk bericht hebt gekregen d.m.v. een definitieve aanslag, kijk je gek op indien men 
daar (dikwijls na vele maanden) alsnog op terugkomt. Maar mag de Belastingdienst dat. 
Definitief betekent toch definitief en niet voorlopig?

Voorlopige aanslag of definitieve aanslag
Indien een voorlopige aanslag het laatste bericht is geweest van de fiscus over dat betreffende 
belastingjaar, is het natuurlijk wel logisch dat er alsnog een definitieve aanslag wordt vastgesteld. 
De belastingopgave was dan immers nog niet definitief goedgekeurd. Heb je echter wel een 
definitieve aanslag ontvangen dan geldt de regel dat de fiscus daarop in principe niet meer kan 
terugkomen. Maar er zijn uitzonderingen.

Fouten in de aangifte
Zijn er in de aangifte bewust fouten gemaakt, dan mag de fiscus daar zonder enige discussie op 
terugkomen. Bijvoorbeeld als er zaken zijn verzwegen of onjuiste informatie is gegeven. Als je 
bepaalde inkomsten niet hebt opgegeven wordt dit natuurlijk als een bewuste fout beoordeeld.

Maar je kunt ook fouten per ongeluk maken, onbewuste fouten dus. Je hebt bijvoorbeeld inkomsten 
uit vroegere dienstbetrekking, per ongeluk ingevuld onder de rubriek inkomsten uit tegenwoordige 
dienstbetrekking, waardoor je zonder het te realiseren, ten onrechte arbeidskorting hebt genoten. 
Wie kan dit nu weten. Er is in dit voorbeeld duidelijk sprake van een onbewuste fout en de 
belastingdienst zal soms op de eerdere definitieve aanslag kunnen terugkomen.

Indien belastingdienst reeds over alle informatie beschikte
Als de belastingdienst deze onbewuste fout zelf makkelijk kon traceren, bijvoorbeeld omdat de 
uitkeringsinstantie een pensioenfonds is en de belastingdienst dus op haar klompen kon aanvoelen 
dat het hier om inkomsten uit een vroegere dienstbetrekking ging, zou je bezwaar tegen de aanslag 
kunnen maken. De regel is namelijk dat de belastingdienst niet op een eerdere definitieve aanslag 
mag terugkomen, indien zij op dat moment zelf reeds over alle juiste informatie beschikte.

Onbewuste fout in combinatie met een nieuw feit
Als je per ongeluk een fout hebt gemaakt, mag de belastingdienst wel een navordering doen op een 
eerdere definitieve aanslag, indien er sprake is van een nieuw feit. Informatie dus, die de 
belastingdienst niet voorhanden had op het moment van behandeling van jouw opgave.
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Hoe lang kan de fiscus terugkomen
De fiscus mag niet tot in den treure doorgaan met het opleggen van een navordering. De maximale 
periode bedraagt 5 jaar. Over het jaar 2010 heeft de dienst dus tot 2015 de tijd om alsnog op de 
eerdere definitieve aanslag terug te komen.

Advies
Mocht je met een correctie op een definitieve aanslag worden geconfronteerd, ga dan na of er 
sprake is van een onbewuste fout en of de belastingdienst die fout logischerwijze, op basis van de 
informatie die zij op moment van aangifte had, eerder had moeten zien. Is dat zo, ga dan in beroep. 
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