
Pardonregeling kassasystemen 
 
De Belastingdienst heeft aangekondigd het gesjoemel met kassa's te gaan aanpakken. Uit een 
steekproef van de Belastingdienst onder gebruikers van kassa's met een zogenoemde 
afroommodule bleek dat 15% van de mkb-ondernemers de omzet manipuleert. 
Manipulerende ondernemers krijgen de kans onder een boete van 100% van de nog te betalen 
belasting uit te komen en strafrechterlijk vervolging te ontlopen. U moet daarvoor de 
verklaring Pardonregeling kassasystemen invullen. Volgens de toelichting bij de Verklaring 
Pardonregeling is het afhankelijk van de belasting die u moet betalen of u geen of een lagere 
boete krijgt. Correcties in de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting worden 
gecorrigeerd via een navorderingsaanslag. Voor 2009 en 2010 wordt geen boete opgelegd, 
voor eerdere jaren is de boete 30% van de nog te betalen belasting. Voor correcties in de 
aangiften btw en loonheffing ontvangt u een naheffingsaanslag. U krijgt geen boete als het 
totale bedrag aan te betalen belasting op jaarbasis € 20.000 of minder is of als het totale 
bedrag meer dan € 20.000 is maar minder dan 10% van het bedrag dat u al hebt betaald. In 
alle andere gevallen krijgt u een boete van 5% van de nog te betalen belasting met een 
maximum van € 4.920. Na het invullen van de Verklaring Pardonregeling kassasystemen 
worden alle aangiften over de jaren 2005 tot en met 2011 gecorrigeerd. Overigens wordt over 
de te betalen belasting heffingsrente in rekening gebracht. 
Maakt u geen gebruik van de pardonregeling, heeft u wel gemanipuleerd en de 
Belastingdienst komt daar achter, dan krijgt u een aanslag met een schatting voor ieder jaar en 
een boete die kan oplopen tot 100%.  
De Pardonregeling kassasystemen is aangekondigd als een tijdelijke kans om nog eerlijk 
aangifte te doen. Tot wanneer u de mogelijkheid heeft om in te keren is echter niet bekend. 
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