
Horizontaal Toezicht is een nieuwe manier van 
samenwerken tussen de Belastingdienst en fiscale 
adviesbureaus. Deze werkwijze is gebaseerd op 
wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie.
Adviesbureaus die het convenant Horizontaal 
Toezicht ondertekenen, voldoen aan de 
kwaliteitseisen die de Belastingdienst en het 
Register Belastingadviseurs (de beroepsvereniging) 
daarvoor gesteld hebben. De Belastingdienst gaat 
er na ondertekening vanuit, dat het adviesbureau 
in kwestie altijd kloppende aangiftes indient en zal 
die daarom veel sneller accepteren. Met andere 
woorden: Horizontaal Toezicht is een soort keurmerk 
dat een goede en vooral betrouwbare dienstverlening 
garandeert, zowel voor de Belastingdienst als voor 
klanten van het adviesbureau. Maar wat hebt u daar in 
de praktijk aan?

In één keer goed
Als u uw aangifte hebt ingediend, bent u een aantal 
maanden - en soms zelfs jaren - in onzekerheid over 
de hoogte van de aanslag. Zeker als de aangifte 
mogelijke discussiepunten bevat, zoals aftrekposten 
of kortingsregelingsaanspraken. In zo’n geval kan de 
inspecteur een nader onderzoek gelasten, wat niet alleen 
tot ernstige vertraging in de afhandeling, maar zelfs tot 
een kostbaar proces kan leiden.
In de nieuwe situatie verlegt de Belastingdienst 
de verantwoordelijkheid voor tijdige en kloppende 
aangiftesnaar de fiscale adviseur. Dat heeft voor 
klanten het grote voordeel dat aangiftes vlot en zonder 
nader onderzoek of langdurige discussies door de 

Belastingdienst worden verwerkt en afgewikkeld. 
Eventuele knelpunten worden vooraf afgekaart met 
de inspecteur, zodat de aangifte zonder onzekere - en 
daardoor vertragende factoren kan worden ingediend. Zo 
zorgen we er met elkaar voor dat het meteen goed is, in 
plaats van achteraf te kijken of het niet fout is gegaan.

Welke klanten kunnen meedoen?
In principe kunnen alle ondernemers die gebruikmaken 
van de fiscale diensten van Koppel profiteren van de 
voordelen van Horizontaal Toezicht. U kunt meedoen 
na ondertekening van een verklaring. Omdat Koppel nu 
hoofdverantwoordelijke is voor de indiening van juiste 
en tijdige aangiftes, spreken we vooraf een transparante 
omgangsvorm met elkaar af. Met de ondertekening van 
de verklaring belooft u tijdig en naar eer en geweten 
de juiste informatie aan te leveren. U kunt dat borgen 
door ervoor te zorgen dat de interne administratieve 
procedures en werkprocessen van uw bedrijf op orde 
zijn. Ook gaan we ervan uit dat u ernaar streeft wettelijk 
en moreel compliant te zijn. Of, zoals Nico Koppel het 
uitlegt: ‘Je moet de kans niet willen lopen om een boete 
te krijgen.’ Als onderdeel van de samenwerking komt 
een medewerker van Koppel uw bedrijfsvoering en 
administratie controleren, zodat wij uw verklaring kunnen 
beamen.

Koppel Belastingadviseurs gaat 
Horizontaal Toezicht voeren
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Welke voordelen biedt Horizontaal 
Toezicht?
Naast een snellere rechtszekerheid, biedt Horizontaal 
Toezicht nog een aantal andere voordelen. Omdat 
Koppel voortaan een vast aanspreekpunt heeft bij de 
Belastingdienst, is er sprake van een betere en snellere 
communicatie. U kunt daarnaast rekenen op minder 
controles en lagere kosten; omdat er geen disputen met 
de Belastingdienst meer zijn, hoeft u bijvoorbeeld geen 
proceskosten of boetes meer te betalen. En omdat u 
alleen kunt meedoen als uw interne processen op orde 
zijn, is het bovendien een kwaliteitsborging van uw eigen 
organisatie. Horizontaal Toezicht is dus niet alleen een 
kans om een efficiëntieslag te maken, maar helpt uw 
bedrijf bovendien reputatieschade te voorkomen. En ook 
in de toekomst kijkt Koppel over uw schouder mee of 
alles op orde blijft. Voor beide partijen een geruststellende 
gedachte.

Tax assurance
Horizontaal Toezicht is voor alle ondernemers interessant, 
maar past vooral in het tax assurance-beleid dat steeds 
meer grotere bedrijven gaan voeren. Want vooral voor dit 
segment wordt de noodzaak steeds groter om transparant 
en compliant te zijn, zeker over fiscale zaken. Het gevolg 
is dat fiscale risico’s een dik stempel drukken op de 
bedrijfsvoering. Grotere bedrijven kiezen er daarom voor 
over te gaan van een incident-gedreven aanpak naar een 
procesmatige benadering. Horizontaal Toezicht bevordert 
een goed fiscaal risicobeheersingssysteem, waarmee 
bedrijven een beter inzicht krijgen in fiscale risico’s en 
kansen.

Waarom doet Koppel hieraan mee?
Koppel is een van de eerste RB-belastingkantoren in 
Nederland dat Horizontaal Toezicht mag voeren. Nico 
Koppel legt uit waarom: ‘Intern verandert er voor ons 
maar weinig. Onze processen waren al goed ingericht en 
geautomatiseerd, waarmee we een efficiënte werkwijze 
met een lage foutgevoeligheid hebben bewerkstelligd. 
Wel hebben we flink wat tijd moeten investeren in de 
toetsingsprocedures. Dat hebben we gedaan omdat we 
Horizontaal Toezicht zien als een uitbreiding van onze 
service: klanten die besluiten te tekenen voor Horizontaal 
Toezicht, kunnen immers rekenen op een snellere 
afwikkeling van fiscale aangiften.’ 

Pact met de duivel?
Mocht u na het lezen van deze brochure het nare gevoel 
hebben dat Koppel Belastingadviseurs niet langer aan uw 
zijde staat en fiscale kansen laat lopen, dan kunnen we 
u geruststellen. Met de ondertekening van het convenant 
sluit Koppel beslist géén pact met de duivel. Nico Koppel: 
‘Dit maakt ons geen verlengstuk van de Belastingdienst. 
Het betekent ook niet dat het kantoor belooft klakkeloos 
het beleid van de fiscus te volgen. Het is juist zo dat er 
in het geval van een vermoedelijk knelpunt vooraf kan 
worden overlegd, om vertragingen in de procedure en 
duur schadeherstel achteraf te voorkomen.’ Bovendien 
leven we in een tijd en een maatschappij welke op zoek 
is naar vaste zekerheden. Die zekerheden kunnen we 
bieden op fiscaal gebied.

Geïnteresseerd?
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor Horizontaal 
Toezicht of hebt u nog vragen over de voordelen 
of uitvoering? Aarzel niet contact op te nemen met 
Nico Koppel. Dat kan via 020-3445900 of nkoppel@ 
koppelbelastingadvies.nl.
www.koppelbelastingadvies.nl


