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ind 1 juli 2011 kan ook de contactamtenaar van de
elatingdient een trafechikking (met oete) opleggen.
ijvooreeld al de accountant afgaat op een overdrachtakte die
zijn cliënt heeft vervalt. Kijk du uit, want wie zich niet innen
twee weken tegen de echikking verzet heeft een traflad.
Dit artikel i verchenen in Accountant nr. 10, 2011
ekijk alle artikelen uit dit nummer
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“en vrij groot accountantkantoor kocht verchillende filialen op
om door te groeien. ij één van die filialen zat een cliënt met
retaurant en een tuk grond, waarop hij wat appartementen wilde
ijouwen. Volgen de oekhouder kon dit project wel al een
elegging worden opgenomen in ox 3”, vertelt Guido de ont,
hoogleraar formeel elatingrecht aan de ramu Univeriteit en
advocaat.
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“De elatingdient dacht hier twee jaar later ander over. Het wa
een groot project, waarvoor ook geld wa geleend. Niet alleen de
retaurateur werd verdacht van elatingfraude, maar ook de
ficalit. Terwijl deze twee keer een halfuur aan de cliënt had eteed.
De advieur heeft de zaak gechikt met het Openaar Miniterie.
Zeker al kantoor kun je je geen openare rechtzitting veroorloven.
Dat de advieur eter had moeten opletten, oké. Maar i dit nu een
fout waarop je het trafrecht moet lo laten? Het i toch geen opzet
van de advieur? Nu zal zo'n advieur een trafechikking krijgen.
n dat i een veroordelend vonni. Die advieur kan dan du geen v
meer oprichten voor zichzelf. n al je één van de eleidmaker van
het kantoor ent, kan de AFM (Autoriteit Financiële Markten, red.)
de vergunning van het kantoor intrekken.”

oepel inzetaar
In plaat van te onderhandelen over tranactie kan de officier van
jutitie of de contactamtenaar van de elatingdient ind 1 juli
2011 een ‘trafechikking’ opleggen in ficale zaken. Zij leggen de
oete eenzijdig op, maar moeten de verdachte nog wel horen al zij
een oete van € 2.000 of meer in gedachten heen. Het OM kon al
langer trafechikkingen opleggen, ij verkeeroete ijvooreeld.
Maar met de gewijzigde Aanwijzing OM-afdoening heeft de ficale
trafechikking zijn intrede gedaan. Daarmee i het anctiearenaal
van de elatingdient uitgereid met een oepel inzetaar wapen.
Voor onvolledige en onjuite aangiften kan de oete Fraude
Coördinator van de elatingdient al vanoud een ficale oete
opleggen. ij elatingfraude kan voor de lichtere vormen een
etuurlijke oete volgen ind de invoering van de ‘vierde tranche’
van de Algemene wet etuurrecht. Deze oete heeft veel eroering
teweeggeracht ij ficale advieur omdat zij zo'n oete rikeren
wanneer zij worden aangemerkt al medepleger van een ficaal
delict.

Medeplichtig
De kan dat de elatingdient een etuurlijke oete oplegt, wa al
klein. Maar ind de invoering van de ficale trafechikking i die
kan nihil, denkt Guido de ont. “Voor de etuurlijke oete moet de
regio-directeur van het Directoraat-Generaal elatingdient van het
miniterie van Financiën meetekenen. De handtekening van het
miniterie i nodig omdat men daar ezig i vriendje te maken met
horizontaal toezicht. n dan moet je niet ineen met de ijzeren vuit
gaan laan. Maar omdat er twee handtekeningen nodig zijn, geeft de
etuurlijke oete zo veel romplomp dat hij in de praktijk vrijwel
niet zal worden toegepat.”
De etuurlijke vierdetrancheoete i ook niet meer nodig omdat de
elatingdient volgen De ont nu met de ficale trafechikking
een “flexiel intrument” heeft om elatingdelicten te eoeten.
“De rechtpraak ziet het maken van kaaoftware waarmee je
elating kunt ontduiken niet al medeplegen maar al
medeplichtigheid. De maker van deze oftware heeft met de foute
aangiften zelf namelijk niet te maken. Voor medeplichtigheid kan
geen vierdetrancheoete worden opgelegd. Maar een ficale
trafechikking opleggen aan een medeplichtige i geen enkel
proleem.”
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Cliënt grootte vijand
“Ik he een een accountant ijgetaan wien cliënt zwaar verlie had
geleden op zijn aandelenportefeuille. De cliënt zei dat deze privéaandelen ehoorden tot de portefeuille van zijn v. Toen de
accountant doorvroeg, zei de cliënt dat hij de aandelen kort daarvoor
had overgedragen aan de vennootchap. De accountant vroeg de
cliënt de overdrachtakte te laten zien. Toen die akte later val leek
te zijn, zei de cliënt doodleuk dat de accountant die had opgemaakt.
Je cliënt i om je grootte vijand. Gelukkig kon worden ewezen dat
de cliënt de vale akte zelf had opgeteld. Toch werd de accountant
vervolgd, omdat hij de effecten niet op de juite manier had verwerkt
in de jaarrekening. Volgen het OM had hij willen en weten de
aanmerkelijke kan genomen dat de wet werd overtreden. Het OM
eite een maand voorwaardelijk, omdat het dacht dat de accountant
nog wel grote prolemen zou krijgen met het NIVRA. De kan i
groot dat die accountant onder het huidige recht een
trafechikking aan zijn roek krijgt voor medeplichtigheid aan een
ficaal delict. Daarij komt dat de Accountantkamer onlang heeft
gezegd dat een accountant die de opdrachtevetiging heeft
ondertekend, medeverantwoordelijk i voor de ficale
werkzaamheden van een kantoorgenoot wanneer hij de vruchten van
die werkzaamheden geruikt zonder die goed te toeten (LJN
YH0153).”

Verzet
Wanneer de elatingdient een trafechikking oplegt, ploft deze
in een lauwe envelop in de u. De getrafte moet goed opletten,
want hij heeft maar twee weken de tijd om de trafechikking aan te
vechten en een traflad te voorkomen.
De ont raadt aan om ijna altijd verzet aan te tekenen, omdat je dan
in overleg komt met de officier van jutitie of contactamtenaar van
de elatingdient. Deze kunnen de echikking dan intrekken of
aanpaen. Of de zaak voorleggen aan de trafrechter. Maar dat
laatte moeten kantoren met het oog op hun reputatie te allen tijde
zien te voorkomen.
De ont heeft nog een advie voor accountant en advieur: “In de
algemene voorwaarden van de meete kantoren i een
geheimhoudingplicht opgenomen. Je zou die voorwaarden moeten
aanpaen en daarin edingen dat je de klantdoier mag geruiken
om jezelf te verdedigen in een tuchtrechtelijke of trafrechtelijke
procedure.”

Ficale trafechikking in 9 punten
De contactamtenaar van de elatingdient of de officier van jutitie
legt een oete op voor een ficaal delict.
Al het voornemen etaat een oete van meer dan € 2.000 op te
leggen, moet de oeteling eert (telefonich) worden gehoord.
Wie de trafechikking accepteert, hoeft geen openare rechtzaak
meer te vrezen.
Wie de trafechikking accepteert, heeft een traflad.
Wie de trafechikking niet wil accepteren, heeft twee weken om
verzet aan te tekenen.
Al de oeteling verzet aantekent, kan de trafechikking worden
ingetrokken, aangepat of voorgelegd aan de trafrechter.
De advieur die een ficaal delict medepleegt kan een etuurlijke oete
of een ficale trafechikking krijgen.
De advieur die lecht medeplichtig i aan een ficaal delict (du een
paievere rol heeft gepeeld dan de medepleger) kan toch een
trafechikking krijgen.
Voor de trafechikking geldt de trafrechtelijke verjaringtermijn
van twaalf jaar in plaat van de ficale termijn van vijf jaar.

Lex van Almelo
Journalit en juridich medewerker van
Accountant/Accountant.nl.
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Jutitie krijgt ficale gegeven uit
de cloud
De aanieder van een ficaal oftwarepakket moet
jutitie inzage geven in gegeven die een klant met
de oftware heeft opgelagen op een erver in
Ierland. De rechtank heeft het eklag tegen de
inelagneming ongegrond verklaard. 
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Geen definitief oordeel over
'wilafhankelijke' informatie
Het uropee Hof voor de Rechten van de Men (HRM) laat de
Nederlande praktijk rond het afdwingen van
informatievertrekking aan de elatingdient (vooralnog)
ongemoeid. De kernvraag wanneer informatie precie
'wilafhankelijk' i, lijft oneantwoord. 
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Geen aanlag, geen chade
en definitieve aanlag die innen de vereite termijn wordt
vatgeteld, kan toch zijn geldigheid verliezen, namelijk al hij niet
tijdig wordt ekendgemaakt. 
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Onetaalde elating: pijlen richting
advieur
In een over te dragen vennootchap kunnen latente
elatingchulden chuilgaan waarvoor niet lecht de
overdragende aandeelhouder en etuurder aanprakelijk kunnen
zijn. Onder omtandigheden kan ook een advieur aan zijn mouw
worden getrokken voor de juite eteding van de ficale reerve
en het voldoen van de elatingen. 
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Meer duidelijkheid 'kenare fout' ij
navordering

Al de elatingdient een fout maakt in de aanlagregeling, kan de
inpecteur tóch navorderen al die fout redelijkerwij kenaar wa
ij de elatingplichtige. Maar wat i precie 'fout' en wat i precie
'kenaar'? 
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