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h o o f d s t u k

Oefenopgaven

Opgave 1.1 Een belasting is een verplichte bijdrage van burgers aan de overheid zonder dat 
daar een specifieke prestatie tegenover staat. Bij een retributie is er eveneens 
sprake van een verplichte bijdrage, maar hier staat een herkenbare prestatie tegen
over. Een voorbeeld van een retributie zijn de leges die je betaalt om een bouwver
gunning (de tegenprestatie) te verkrijgen.

Opgave 1.2 
LB IB Vpb OB

Directe belasting x x x

Indirecte belasting x

Tijdvakbelasting x x x x

Tijdstipbelasting

Aanslagbelasting x x

Aangiftebelasting x x

Afdrachtsbelasting x

Voldoeningsbelasting x

Subjectieve belasting x x x

Objectieve belasting x

Opgave 1.3 a. Als in de wettekst verwezen wordt naar een algemene maatregel van bestuur, is 
deze opgenomen in het uitvoeringsbesluit.

b. Als in de wettekst verwezen wordt naar een ministeriële regeling, is deze 
 opgenomen in de uitvoeringsregeling (bij de Wet OB genaamd: uitvoerings
beschikking).

1  Algemene inleiding
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Opgave 1.4 a. Het vertrouwensbeginsel houdt in dat een burger mag vertrouwen op een toe
zegging of standpunt van de Belastingdienst. De Belastingdienst moet het 
opgewekte vertrouwen nakomen. 

b. De Belastingdienst moet gelijke gevallen op een gelijke manier behandelen. De 
belastingplichtige kan een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel als de Belas
tingdienst andere personen in vergelijkbare (fiscale) omstandigheden, gunsti
ger heeft behandeld.

Opgave 1.5 De belastingplichtige moet binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag 
bezwaar maken bij de Belastingdienst. Als de inspecteur niet of slechts deels aan 
het bezwaarschrift tegemoetkomt, kan de belastingplichtige binnen 6 weken na de 
dagtekening van de uitspraak op het bezwaarschrift beroep instellen bij de Recht
bank. 
Als de Rechtbank niet of niet volledig aan het beroep tegemoetkomt, kan de belas
tingplichtige binnen 6 weken na de dagtekening van de uitspraak hoger beroep 
instellen bij het Gerechtshof.
Als het Gerechtshof niet of niet volledig aan het beroep tegemoetkomt, kan de 
belastingplichtige binnen 6 weken na de dagtekening van de uitspraak cassatiebe
roep instellen bij de Hoge Raad. Dit laatste kan echter alleen als er sprake is van 
vormverzuimen of een schending van het recht.

Multiple choice-vragen

Vraag 1.1 Antwoord b is juist. Loon en inkomstenbelasting levert het hoogste bedrag van de 
totale belastingopbrengsten op.

Vraag 1.2 Antwoord d is juist. Bij een aanslagbelasting moet de belastingpllichtige wel een 
aangifte indienen maar berekent de inspecteur de verschuldigde belasting. Bij een 
aanslagbelasting kan een navorderingsaanslag worden opgelegd, bij een aangifte
belasting een naheffingsaanslag.

Vraag 1.3 Antwoord c is juist. Bij een indirecte belasting kan de verschuldigde belasting wor
den afgewenteld op de afnemers.

Vraag 1.4 Antwoorden b, c en d zijn juist. De Belastingdienst moet rekening houden met de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het vertrouwensbeginsel en gelijk
heidsbeginsel zijn hier voorbeelden van.


