
MEMO 

Van 	: Alfons Dunselman 

Inzake 	: Faillissement Confesso B.V. 

Datum 	: 22 november 2013 

Ten behoeve van de werknemers van Confesso B.V. 

Betreft wijziging inkomstenbelasting 2012. 

1. Een groot aantal werknemers van Confesso B.V. heeft een brief ontvangen van de 

belastingdienst betreffende Vijziging gegevens van de aangifte 

inkomstenbelasting, premievolksverzekeringen en inkomensafhankelijk bijdrage 

Zorgverzekeringswet 2012'. 

2. Uit de brief volgt, dat de door de individuele voormalige werknemer van Confesso 

B.V. ingevulde aangifte afwijkt van de gegevens bij de belastingdienst omtrent 

inkomsten uit loon. 

3. Uit onderzoek is gebleken, dat de belastingdienst over onjuiste informatie beschikt 

betreffende het loon over de maand februari 2012. Zoals te doen gebruikelijk heeft 

accountantskantoor De Hooge Waerder over de maand februari aangifte 

loonbelasting gedaan, waaruit de belastingdienst heeft aangenomen (zoals te doen 

gebruikelijk) dat het betreffende salaris, dat aan de aangifte loonbelasting ten 

grondslag ligt, aan de werknemers van Confesso B.V. is uitbetaald. De voormalig 

werknemers van Confesso B.V. hebben het loon over onder meer de maand februari 

2012 niet ontvangen, en hebben om betaling daarvan verzocht via UWV. Deze 

uitbetaling is bij de belastingdienst eveneens als een loonbetaling over de maand 

februari aangemerkt. Dit verklaart waarom de belastingdienst over onjuiste 

gegevens heeft beschikt. 
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4. In overleg met de belastingdienst heeft de belastingdienst zich bereid verklaard om 

zelfstandig de loonaangifte over de maand februari 2012 te corrigeren door 

overschrijving met een nihilaangifte. lk verwijs u hiervoor naar het bijgevoegde 

bericht van 21 november 2012 van de heer C. Verweij van de belastingdienst 

Amsterdam. 

5. Het lijkt wel aan te bevelen om inhoudelijk te reageren op de brief van de 

belastingdienst betreft wijzigen gegevens aangifte, zoals hiervoor aangehaald. U 

dient dit te doen binnen de in de brief aangegeven termijn. Eventueel kunt u een 

kopie van deze uiteenzetting met bijlage voegen bij uw brief. 

Voor eventuele vragen of opmerkingen verzoek ik u deze per e-mail aan mij te 

richten op het adres: a.dunselman@schenkeveldadvocaten.nl.  

Met vriendelijke groet, 

Alfons Dunselman 
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Alfons Dunselman (Schenkeveld Advocaten) 

Van: 	 c_verweij@belastingdienst.n1 
Verzonden: 	 donderdag 21 november 2013 15:58 
Aan: 	 Alfons Dunselman (Schenkeveld Advocaten) 
Onderwerp: 	 Loonaangifte februari 2012 LH.nr. 8128.03.541 L.01 Confesso B.V. 

Geachte heer Dunselman, 

Confesso B.V. is op 28 februari 2012 failliet verklaard. 

Over de maand februari 2012 heeft de Belastingdienst een loonaangifte ontvangen van Confesso B.V. (LH.nr. 
8128.03.541 L.01) 
Confesso B.V. heeft echter over de maand februari 2012 de salarissen niet uitbetaald aan de werknemers. 
De salarisbetaling over de maand februari 2012 is overgenomen door het UVVV. 

Het gevolg is dat voor de voormalige werknemers van Confesso B.V. teveel aan inkomsten opgenomen is in de 
polisadministratie 2012. 

Om dit te corrigeren zal de loonaangifte over maand februari 2012 van Confesso B.V. worden overschreven met een 
nihilaangifte. 

Met vriendelijke groet 

Cor Verweij 
Belastingdienst Amsterdam. 

De Belastingdienst gebruikt e-mail niet voor de uitwisseling van 
vertrouwelijke informatie met de burger of voor de bekendmaking 
van beslissingen. De Belastingdienst hanteert conventies voor het 
gebruik van e-mail. Deze zijn te vinden op www.belastingdienst.nl.  
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