
 
Doorontwikkeling van Horizontaal Toezicht: welke gevolgen heeft dat voor uw onderneming?

In het jaarplan 2020 heeft de belastingdienst 
aangekondigd dat het model van Horizontaal Toezicht 
(“ HT” ) in 2020 gaat veranderen. Dat heeft gevolgen 
voor uw onderneming als u op dit moment een HT-
convenant heeft. Maar er zijn ook gevolgen voor uw 
onderneming als u géén HT-convenant heeft.

Risico gerichte aanpak
Aanleiding voor de aangekondigde wijzigingen is 
een evaluatie die de belastingdienst heeft uitgevoerd 
om het toezicht beter te laten aansluiten bij de 
maatschappelijke en technische ontwikkelingen. De 
belastingdienst gaat haar toezicht daarom nog meer dan 
voorheen baseren op een risico gerichte aanpak.  Voor 
de praktijk betekent dit dat de belastingdienst steeds 
meer wil gaan steunen op de fiscale risicobeheersing 
van de onderneming zélf.

Voor u betekent dit dat het nog belangrijker wordt 
om serieus aandacht te besteden aan een stukje 
fiscale risico beheersing. Concreet betekent fiscale 
beheersing dat de administratie en de processen maar 
ook uw organisatie zodanig zijn ingericht dat de kans 
dat de door u ingediende aangiften materieel onjuist 
zijn, zo klein mogelijk is. 

Hierdoor heeft u de zekerheid dat er geen onvoorziene 
financiële tegenvallers meer optreden als gevolg van 
bijvoorbeeld boekenonderzoeken of steekproeven. 
Uit onze ervaringen blijkt dat met name de laatste 
categorie van gegevensgericht onderzoek door de 
fiscus zeer vérgaande gevolgen kan hebben. 

Welke wijzigingen?
A. Voor de 100 grootste bedrijven zal het  
 convenant komen te vervallen en worden  
 vervangen door een individueel toezichtsplan.

B. Voor de ondernemingen die voldoen aan twee  
 van de drie onderstaande omvangsvereisten  
 gaat een aangescherpt en gemoderniseerd  
 convenant gelden met een looptijd van drie  
 jaar: 
• een balanstotaal hebben van meer dan 
 € 20.000.000
• netto omzet van tenminste € 40.000.000
• gemiddeld aantal werknemers over een  
 boekjaar van 250 of meer.

C. Voor alle anderen zal het HT convenant  
 komen te vervallen en zal het horizontaal  
 toezicht via een fiscaal dienstverleners  
 convenant verlopen.

Mocht u op dit moment een HT convenant hebben, 
dan gaat er in 2020 dus iets voor uw onderneming 
veranderen. Maar ook als u nu géén HT convenant 
heeft is het dus toch goed om even stil te staan bij de 
betekenis van deze wijzigingen.



 
Crowe Foederer en fiscale beheersing
Crowe Foederer heeft als fiscaal dienstverlener een 
HT convenant met de belastingdienst. Dat betekent 
onder andere dat wij onze interne processen zodanig 
hebben ingericht dat de kans op een onjuiste aangifte 
zo klein mogelijk is. Daarnaast maken wij gebruik van 
data science om al gedurende het lopende boekjaar bij 
veel van onze klanten fiscale risico’s tijdig te signaleren 
en daarop actie te ondernemen.

Met behulp van ons eigen Data Science platform, FDS, 
kunnen wij snel en praktisch deze fiscale risico’s en de 
oorzaken analyseren. Met behulp van deze analyse 
bepalen we vervolgens de noodzakelijke stappen om 
te komen tot een verbeterde fiscale risico beheersing.

Indien nodig of gewenst kunnen wij ook een compleet 
of gedeeltelijk tax control framework opstellen en/of 
documenteren, maar ook bijvoorbeeld assisteren bij 
implementatie van fiscale risicobeheersing. 

Crowe Foederer heeft namelijk zeer veel ervaring op 
het gebied van fiscale risicobeheersing bij vele soorten 
bedrijven, non-profit instellingen en organisaties. Deze 
ervaring zorgt ervoor dat wij in staat zijn om fiscale 
risicobeheersing precies passend te maken voor elk 
type organisatie, ongeacht de omvang.

Door de combinatie van onze expertise op het 
gebied van data science en fiscale risico beheersing 
zijn wij bovendien in staat om zowel bij individuele 
convenanten, individuele toezichtsplannen als HT via 
het dienstverlenersconvenant precies de juiste balans 
tussen effectiviteit en uitvoerbaarheid voor onze 
klanten te bereiken. Het resultaat is een kwalitatief 
goede aangifte die elke toets kan doorstaan.
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