Horizontaal toezicht
Als uw adviseur streven wij ernaar om uw belastingdruk zo laag mogelijk te houden. Hierbij houden
wij ons aan de fiscale mogelijkheden die de regelgeving ons biedt. De Belastingdienst heeft voor
cliënten en accountantskantoren die zich aan de fiscale regels houden een nieuwe, voor u minder
belastende vorm van controle ontwikkeld: Horizontaal Toezicht, kortweg HT.
Waarom Horizontaal Toezicht?
In de praktijk blijkt dat veel belastingbetalers hun fiscale verplichtingen eerlijk willen nakomen. De aangiften die deze
belastingbetalers indienen zullen doorgaans correct zijn. De Belastingdienst is van mening dat de nu nog gangbare
controles achteraf voor deze belastingbetalers niet efficiënt zijn. Door gebruik te maken van een nieuwe vorm van
toezicht worden de controles en boekenonderzoeken aanzienlijk beperkt. Hierdoor “beloont” de Belastingdienst de
belastingplichtige die hun verplichtingen willen nakomen met minder toezicht en meer duidelijkheid.

Wat is Horizontaal Toezicht?
De Belastingdienst heeft met ons kantoor een convenant Horizontaal Toezicht afgesloten. In dit convenant beloven wij om
fiscaal aanvaardbare aangiften op te stellen. Dit betekent voor u dat de Belastingdienst uw aangiften in principe als correct
accepteert. Controle achteraf vindt niet plaats. De Belastingdienst doet bij de deelnemers geen boekenonderzoeken meer
(behalve bij het vermoeden van misstanden). Daarnaast zal de Belastingdienst steekproefsgewijs een aangifte selecteren
om te toetsen of wij ons aan de voorwaarden van het convenant houden.
Natuurlijk blijven wij ook onder Horizontaal Toezicht zorgen voor een zo laag mogelijke belastingafdracht. Om discussies
achteraf uit te sluiten wordt over standpunten die tot een meningsverschil met de Belastingdienst kunnen leiden vooraf
overleg gevoerd. U verkrijgt hierdoor zekerheid vooraf. Om de communicatie met de Belastingdienst te bespoedigen
hebben we een eigen contactinspecteur die zorgt voor snelle afhandeling van vragen.
Het kan voorkomen dat wij in het vooroverleg met de Belastingdienst niet tot overeenstemming komen. In dat geval kunnen
wij ons standpunt toch in de aangifte verwerken. Als de Belastingdienst het standpunt niet accepteert, dan maken wij
bezwaar. Uiteindelijk blijft de mogelijkheid bestaan om de rechter in te schakelen.
Horizontaal Toezicht is mogelijk voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de omzetbelasting en de
loonbelasting. Dit geldt niet alleen voor de aangiften die wij voor u verzorgen, maar kan ook gelden voor de aangiften
(meestal omzetbelasting) die uzelf verzorgt. Over de voorwaarden in deze laatst genoemde situatie kunnen wij u nader
informeren.
De services van Horizontaal Toezicht is inmiddels doorgetrokken naar de invordering. Waar de services eerst ophielden
na het indienen van de aangifte, wordt u als deelnemer aan horizontaal toezicht, die onverhoopt betalingsproblemen
krijgt en dit tijdig via ons, als uw fiscaal dienstverlener, aan de Belastingdienst doorgeeft, snel en adequaat geholpen.
Natuurlijk altijd binnen de kaders van wet- en regelgeving. Meldt u zich bij betalingsproblemen toch rechtstreeks bij de
Belastingdienst dan kunnen u en de Belastingdienst geen gebruik maken van de voordelen van Horizontaal Toezicht. De
kwaliteit van ons kantoor en het vertrouwen dat daaraan ontleend wordt door de Belastingdienst, kan dan niet worden
meegenomen. De Belastingdienst behandelt u correct, net als andere ondernemers, maar uw deelname aan Horizontaal
Toezicht biedt u dan geen voordeel.
De Belastingdienst mag geen informatie over invorderingszaken uitwisselen met uw fiscaal dienstverlener als er geen
machtiging is voor het behartigen van uw belangen voor de invordering. De machtiging die u voor het doen van aangiften
heeft afgegeven voldoet hier niet. Daarom nemen wij in het HT-convenant op dat u ons (ook) voor invorderingszaken een
machtiging verleent.
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Wederzijds vertrouwen, transparantie en begrip
Horizontaal Toezicht gaat ervan uit dat de drie partijen (u, wij en de Belastingdienst) elkaar met vertrouwen en openheid
tegemoet treden en dat zij begrip willen opbrengen voor elkaars belangen. Dat maakt het makkelijker om bij onenigheid
in overleg te komen tot een redelijke, aanvaardbare uitkomst zonder kostbare bezwaar- of beroepsprocedures. In het
convenant dat wij met de Belastingdienst sloten en in uw verklaring van deelname worden deze intenties vastgelegd.
Wij vinden het belangrijk om te benadrukken dat voor ons uw belangen voorop blijven staan, ook als de Belastingdienst
een andere opvatting heeft. Wij zijn of worden zeker geen ‘vooruitgeschoven post’ van de Belastingdienst. Integendeel, er
ontstaat meer ruimte om eventuele problemen in redelijkheid op te lossen.

Wat is uw voordeel?
U hebt eerder zekerheid over uw uiteindelijke belastingafdracht. Overleg vooraf voorkomt dat u jaren moet wachten op
de uitkomst. Kostbare bezwaar- of beroepsprocedures worden vermeden. Uw aangiften worden sneller afgehandeld en
boekenonderzoeken krijgt u in principe niet meer. Daarbij zal in de toekomst de Belastingdienst de HT-deelnemers een
verkorte aangifte (vennootschaps- en/of inkomstenbelasting) sturen waardoor het invullen hiervan sneller gaat.
Als gevolg van Horizontaal Toezicht krijgt ons kantoor van de Belastingdienst een vast aanspreekpunt waarmee de
communicatie verloopt. Dit betekent dat we door middel van deze contactpersoon tot overleg kunnen komen en wij uw
belangen nog beter en sneller kunnen behartigen.
U hebt bovendien de zekerheid dat uw accountantskantoor kwalitatief goed werk levert. Wij kunnen alleen aan HT
deelnemen als wij aantonen een goed systeem van kwaliteitsmaatregelen te hebben. Wij zijn hiervoor uitgebreid getoetst
door de Nederlandse orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). Door deze onafhankelijke toetsing,
aangevuld met een marginale toetsing door de Belastingdienst, voldoen wij aan de kwaliteitsnormen die bij Horizontaal
Toezicht horen. Daarbij zullen wij periodiek door de NOAB beoordeeld worden, waardoor de kwaliteit op peil blijft.

Zijn er ook nadelen?
U behoudt alle rechten en plichten die u nu ook hebt. U betaalt niet meer belasting dan voorheen en ook niet minder.
Behoudens enkele aanpassingen in onze werkwijze verandert er niets.

Nederlandse orde van Administratie- en Belastingdeskundigen
Ons kantoor heeft een convenant met de Belastingdienst afgesloten via de Nederlandse orde van Administratie- en
Belastingdeskundigen(NOAB). De NOAB en de Belastingdienst hebben de werkwijze van ons kantoor onderzocht en
vastgesteld dat wij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Voor u een extra zekerheid dat wij goed werk leveren en dat uw
aangiften fiscaal in orde zijn.

Hoe kunt u meedoen?
Als u wilt meedoen aan Horizontaal Toezicht dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen u dan een deelnameformulier
toesturen waarin u verklaart dat u meewerkt aan de uitvoering van het convenant en dat u de benodigde gegevens
tijdig, juist en volledig aan ons kantoor verstrekt. Wij zullen dan in overleg met u bepalen voor welk type belasting
(inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonbelasting) u aan Horizontaal Toezicht mee kunt doen.

Meer informatie
Als u belangstelling hebt om mee te doen aan Horizontaal Toezicht, dan kunt u met ons contact opnemen. Wij gaan graag
in op uw vragen.
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