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Toelichting
Pardonregeling kassasystemen

Belastingdienst

Algemene informatie

Hebt u een kassasysteem waarmee omzet gemanipuleerd kan worden? En 
maakt u gebruik van die mogelijkheid of hebt u dat gedaan? Dan bieden 
wij u de gelegenheid om uw aangiften vrijwillig te corrigeren. Zo kunt u 
voorkomen dat u een hoge boete krijgt of strafrechtelijk vervolgd wordt. 
Dit noemen wij de Pardonregeling kassasystemen.

Hoe werkt de Pardonregeling kassasystemen?
U krijgt geen of lagere boetes als u gebruikmaakt van de pardonregeling. 
Hoe dat precies werkt, hangt af van de belasting waarvoor u correcties 
doet.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting
Corrigeert u uw aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting, dan 
krijgt u van ons navorderingsaanslagen voor de belasting die u nog 
moet betalen. Voor correcties over 2010 en 2011 krijgt u geen boete. 
Voor correcties over eerdere jaren is de boete 30% van de nog te betalen 
belasting.

Omzetbelasting en loonheffingen
Corrigeert u uw aangiften omzetbelasting en loonheffingen, dan krijgt u 
van ons naheffingsaanslagen voor de belasting die u nog moet betalen.  
In de volgende gevallen krijgt u geen boete:
-  Het totale bedrag dat u nog moet betalen, is op jaarbasis € 20.000 of 

minder.
-  Het totale bedrag dat u nog moet betalen, is meer dan € 20.000, maar 

minder dan 10% van het bedrag dat u al hebt betaald over de aangiften 
die u corrigeert.

In alle andere gevallen krijgt u een boete van 5% van de nog te betalen 
belasting met een  maximum van € 4.920.

Als u geen gebruikmaakt van de pardonregeling
Maakt u geen gebruik van de pardonregeling en komen wij erachter 
dat u uw omzet met een kassasysteem hebt gemanipuleerd? Dan krijgt 
u van ons aanslagen waarin wij zelf een schatting hebben gemaakt van 
de belasting die u nog moet betalen. Bent u het daar niet mee eens, dan 
moet u aantonen dat de geschatte bedragen niet kloppen. Bovendien 
krijgt u bij elke aanslag een boete, die kan oplopen tot 100% van de  
nog te betalen belasting.

Anoniem gebruikmaken van de pardonregeling niet mogelijk
U kunt niet anoniem gebruikmaken van de pardonregeling, ook niet  
via uw gemachtigde. 

Wat moet u doen?
Als u gebruik wilt maken van de pardonregeling, moet u eerst de 
Verklaring Pardonregeling kassa systemen naar ons opsturen en vervolgens 
alle aangiften die door de gemanipuleerde omzet niet juist zijn, corrigeren.

‘Verklaring Pardonregeling kassasystemen’ opsturen
U kunt het formulier Verklaring Pardonregeling kassasystemen 
downloaden van www.belastingdienst.nl. U kunt het ook krijgen bij uw 
belastingkantoor. Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring naar:
Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Breda
Team Pardonregeling kassasystemen
Postbus 90121
4800 ra Breda

Wij sturen u vervolgens een ontvangstbevestiging. Daarna nemen we 
telefonisch contact met u op om afspraken te maken over het corrigeren 
van de aangiften.

Aangiften corrigeren
In overleg met ons moet u alle aangiften over 2006 tot en met 2012 
die door de gemanipuleerde omzet fouten bevatten, corrigeren. Dit 
geldt voor de aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, 
omzetbelasting en loonheffingen. 

In de gecorrigeerde aangiften geeft u de omzet, de winst en het loon 
volledig en juist aan. Voor de aangiften omzetbelasting en loonheffingen 
moet u niet alleen correcties doen, maar ons ook herberekeningen sturen.

Alsnog belasting betalen
U krijgt een of meer aanslagen over de jaren waarin u geen of te weinig 
omzet, winst of loon hebt aangegeven. Daarnaast moet u heffingsrente 
betalen en eventueel een boete. Zie voor meer informatie over de boetes 
‘Hoe werkt de Pardonregeling kassasystemen?’ eerder in deze toelichting.

Meer informatie
Hebt u nog vragen? Mail deze dan naar kassa@belastingdienst.nl. Of bel 
met het speciale  nummer voor de pardonregeling: (076) 526 01 28.  
U kunt dit nummer 24 uur per dag bellen. Krijgt u geen medewerker aan 
de lijn, dan kunt u uw gegevens achterlaten. Wij bellen u dan terug. 

U kunt ook een brief sturen naar:
Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Breda
Team Pardonregeling kassasystemen
Postbus 90121
4800 ra Breda


