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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Contact met de Belastingdienst p.2

Contact bij het aangifte doen p.4

Contact bij het ontvangen en betalen van de aanslag p.5

Contact bij controle en sancties p.7

Als ondernemer krijgt u met allerlei fiscale regels te maken. Soms is 

het nodig om opheldering daarover te vragen. Via de website van de 

Belastingdienst, de BelastingTelefoon, of bij complexere zaken het 

belastingkantoor bij u in de buurt.

Ook kan de fiscus bij uw onderneming de afgedragen belastingen 

controleren. Inspecteurs van de Belastingdienst kunnen een 

naheffings- of navorderingsaanslag opleggen. Daar kunt u 

bezwaar tegen aantekenen, evenals tegen beschikkingen van de 

Belastingdienst over andere fiscale situaties.

Voor uw bedrijfsvoering is het belangrijk dat al deze 

contactmomenten goed verlopen. Daarom vindt u in deze toolbox 

aandachtspunten om een goed contact met de Belastingdienst te 

houden.

https://www.rendement.nl/disclaimer
https://www.rendement.nl
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Handvatten bij de verschillende contactmomenten met de fiscus

U heeft als ondernemer regelmatig contact met de Belastingdienst. Zo doet u digitaal aangifte voor de verschillende 
belastingen. Over deze aangiftes zult u misschien vragen hebben. Om hierop een antwoord te krijgen, kunt u contact 
opnemen met de Belastingtelefoon of kijken op de website van de Belastingdienst. Na de aangifte volgt er een aanslag 
die u moet betalen.
De Belastingdienst kan ook beslissen om bij u langs te komen om de boeken in te zien. Daar zijn ook weer rechten 
en verplichtingen aan verbonden. Afhankelijk van de bevindingen kan de dienst u een naheffing of navordering en 
eventueel een boete opleggen. Vooraf overleggen met de Belastingdienst en daar afspraken over maken, kan weer veel 
discussie achteraf voorkomen.
Aan de hand van deze toolbox kunt u zich voorbereiden op al die contactmomenten.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Zo onderhoudt u een goed contact met de Belastingdienst

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond.
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

Stap 2 Contact met de Belastingdienst

 V & A Welke berichten van de Belastingdienst ontvang ik digitaal?

Vanaf binnenkort kunt u post van de Belastingdienst ontvangen op de manier die u wenst, dat wil zeggen 
op papier óf digitaal. Wie zijn zaken graag digitaal regelt, kiest voor digitaal. En wie dat lastig vindt, kiest 
voor papieren post. Dit geldt overigens niet voor ondernemers. In deze Vraag & Antwoord leest u hoe dit 
gaat werken.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/toolbox/zo-onderhoudt-u-een-goed-contact-met-de-belastingdienst.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/vraag-en-antwoord/welke-berichten-van-de-belastingdienst-ontvang-ik-digitaal
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 V & A Hoe vraag ik eHerkenning aan?

U kunt eHerkenningsmiddelen aanvragen bij een aantal leveranciers. Deze zijn erkend door de 
Rijksoverheid, en alleen zij mogen eHerkenning leveren. Ze voldoen allemaal aan dezelfde eisen, maar 
verschillen van elkaar in onder andere type inlogmiddelen (zoals app, sms of token) en de prijs. Op basis 
van uw criteria kunt u zelf kiezen bij wie u eHerkenning aanvraagt. Lees hoe u eHerkening aanvraagt en wat 
u daarvoor nodig heeft in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

 NIEUWS Aanbieding PostNL bepaalt of biljet tijdig is

Om te kunnen beoordelen of een aanslagbiljet op tijd is uitgereikt door de fiscus is het moment van 
terpostbezorging van belang. De Hoge Raad heeft aangegeven dat er pas sprake is van terpostbezorging op 
het moment dat het poststuk is aangeboden aan het postbedrijf, de dagtekening is daarbij niet van belang. 
In dit nieuwsartikel leest u meer over deze uitspraak.

Opmerkingen

 INFOGRAPHIC Welke informatie van de Belastingdienst is bindend?

De Belastingdienst heeft verschillende kanalen om u van informatie te voorzien, zoals hun website, de 
Belastingtelefoon en het Handboek Loonheffingen. Maar welke informatie kunt u beschouwen als bindend, 
en welke niet? Deze infographic laat het duidelijk zien.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/vraag-en-antwoord/hoe-vraag-ik-eherkenning-aan
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/nieuws/aanbieding-postnl-bepaalt-of-biljet-tijdig-is.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/infographics/welke-informatie-van-de-belastingdienst-is-bindend.html
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Stap 3 Contact bij het aangifte doen

 TOOLbOx Stap voor stap naar een foutloze BTW-aangifte

Om de zoveel maanden doet u aangifte BTW. Daarbij is een fout zo gemaakt. Deze toolbox loodst u stap 
voor stap door de regels zodat u een foutloze aangifte kunt indienen.

Opmerkingen

 TOOLbOx Verwerk de aangifte loonheffingen in 5 stappen

Werkgevers moeten over loon van de werknemers loonheffingen berekenen en die via de aangifte 
loonheffingen aangeven en afdragen. Deze toolbox zet alles wat daarbij komt kijken voor u op een rijtje.

Opmerkingen

 TOOLbOx Alle ondernemersregelingen op een rij, van starten tot staken

De overheid heeft een aantal fiscale aftrekmogelijkheden in het leven geroepen om ondernemen, investeren 
en innoveren te stimuleren. Als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting (IB), en u voldoet aan de 
voorwaarden, dan kunt u profiteren van verschillende aftrekposten op uw winst voor de IB. In deze toolbox 
staan de regelingen voor ondernemersaftrek op een rij.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/btw-aangifte/toolbox/stap-voor-stap-naar-een-foutloze-btw-aangifte.html
https://www.rendement.nl/loonaangifte/toolbox/verwerk-de-aangifte-loonheffingen-in-5-stappen.html
https://www.rendement.nl/ondernemersaftrek/toolbox/alle-ondernemersregelingen-op-een-rij-van-starten-tot-staken.html
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 STAPPENPLAN Inkomens invullen in boxenstelsel voor inkomstenbelasting

De Nederlandse inkomstenbelasting vindt plaats via het boxenstelsel. Dit wil zeggen dat er drie 
verschillende categorieën (boxen) zijn waarin inkomsten en aftrekposten worden verantwoord. Iedere box 
kent zijn eigen methodiek en belastingtarief. In dit stappenplan kunt u de verschillende boxen doorlopen 
zodat duidelijk wordt in welke inkomensbox het inkomen thuishoort.

Opmerkingen

 NIEUWS Doen van onjuiste aangifte echtgenote niet strafbaar

Als iemand onjuiste aangiften voor zijn echtgenote indient, kan deze persoon niet strafrechtelijk worden 
vervolgd. Alleen degene die verplicht is de aangifte te doen kan namelijk als pleger van het niet juist 
indienen van de aangifte worden aangeklaagd volgens de wet. Lees in dit nieuwsartikel meer over deze 
uitspraak van de Hoge Raad.

Opmerkingen

Stap 4 Contact bij het ontvangen en betalen van de aanslag

 NIEUWS Terugbetalen uitgestelde belasting mag in 3 jaar

Ondernemers krijgen langer de tijd om hun door de coronacrisis uitgestelde belastingrekening terug 
te betalen. Ook om eerder aangevraagd uitstel van betaling te verlengen is er meer tijd. Ondernemers 
die voor de eerste keer uitstel willen vragen, moeten dat wel vóór 1 oktober 2020 gedaan hebben. In dit 
nieuwsartikel staat de regeling uitgebreid toegelicht.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/tools/inkomens-invullen-in-boxenstelsel-voor-inkomstenbelasting.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/nieuws/doen-van-onjuiste-aangifte-echtgenote-niet-strafbaar.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/nieuws/terugbetalen-uitgestelde-belasting-mag-in-3-jaar.html
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 ARTIKEL Hoe werkt de belastingrente nu precies?

Dient u uw aangifte te laat in of u doet uw correcties pas na een bepaalde periode, dan zal de 
Belastingdienst u belastingrente in rekening brengen. Voor de verschillende belastingen gelden echter 
allerlei andere regels voor de berekening ervan. Dit verdiepingartikel gaat in op het hoe en waarom van de 
belastingrente, en welke kritische punten erbij geplaatst zijn door de rechter.

Opmerkingen

 NIEUWS Inspecteur kan ver gaan met verrekening aanslagen

De inspecteur heeft aardig wat vrijheid om een teruggave te verrekenen met andere belastingschulden, zo 
heeft het gerechtshof in Leeuwarden bevestigd. Volgens het hof is de inspecteur ‘bevoegd en geacht’ om 
de teruggave uit een voorlopige aanslag te verrekenen met de BTW-schuld, ook al was die teruggave veel te 
hoog ingeschat door een schrijffout. Lees meer over deze zaak in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

 V & A Hoe snel moet ik betalingsonmacht melden bij de Belastingdienst?

Als bestuurder moet u als uw bv de aanslagen niet kan betalen, dit direct melden aan de Belastingdienst. 
Dit geldt ook als u afdrachten aan het pensioenfonds/verzekeraar of UWV niet meer kunt doen. U kunt als 
bestuurder namelijk aansprakelijk worden gesteld als u de betalingsonmacht te laat of helemaal niet doet. 
U moet binnen 14 dagen nadat u de belastingen had moeten betalen een schriftelijke melding hebben 
ingediend. In deze Vraag & Antwoord staat welke informatie u verder allemaal nog moet toevoegen.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/verdiepingsartikel/hoe-werkt-de-belastingrente-nu-precies.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/nieuws/inspecteur-kan-ver-gaan-met-verrekening-aanslagen.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/vraag-en-antwoord/hoe-snel-moet-ik-betalingsonmacht-melden-bij-de-belastingdienst
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 TOOLbOx Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure

Er zijn verschillende situaties waarbij uw onderneming het niet eens kan zijn met een beslissing van de 
Belastingdienst. Denk bijvoorbeeld aan een ontvangen aanslag, beschikking en/of boete. Als u in zo’n geval 
actie wilt ondernemen, kan dit in eerste instantie in de vorm van een bezwaar. In deze toolbox leest u hoe u 
een bezwaar indient en binnen welke termijn dit moet.

Opmerkingen

Stap 5 Contact bij controle en sancties

 INFOGRAPHIC De Belastingdienst komt op bezoek

De Belastingdienst heeft een aantal bezoekmanieren tot zijn beschikking om een controle bij u uit te 
oefenen. Om welk soort bezoek het gaat, staat in de brief aangegeven die het bezoek aankondigt. Bekijk de 
verschillen in de infographic.

Opmerkingen

 NIEUWS Hoe hoog is de kans dat fiscus langskomt voor controle?

Uit cijfers van de Belastingdienst blijkt dat kleine ondernemingen een kans van 0,4% hebben om bezocht 
te worden door de fiscus voor een boekenonderzoek. Een middelgrote onderneming heeft een iets grotere 
kans. Hiervoor geldt een bezoekpercentage van 2,5%. Meer cijfers over belastingcontroles in 2019 leest u in 
dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/bezwaar-en-beroep/toolbox/stap-voor-stap-door-de-fiscale-bezwaar-en-beroepsprocedure.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/infographics/belastingdienst-komt-op-bezoek.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/nieuws/hoe-hoog-is-de-kans-dat-fiscus-langskomt-voor-controle.html


8

 ARTIKEL Wat staat u te wachten bij een waarneming ter plaatse?

De inspecteurs van de Belastingdienst mogen – en komen in de regel dan aangekondigd – uw organisatie 
binnenlopen voor een waarneming ter plaatse. Zij krijgen dankzij uw medewerking dan gelegenheid om 
uw organisatie te observeren. Allerlei gegevens nemen zij mee om uw administratie te doorgronden. Hoe 
zou zo’n momentopname uw onderneming kunnen baten of schaden? Kunt u achteraf nog enige invloed 
uitoefenen? In dit verdiepingsartikel vindt u de antwoorden op deze en andere vragen.

Opmerkingen

 ARTIKEL Boekenonderzoek en wat wel en niet is toegestaan

De boekenonderzoeken van de Belastingdienst hebben een tijdje stilgelegen in coronatijd, maar inmiddels 
heeft de fiscus aangegeven dat hij weer op pad gaat om de onderzoeken te verrichten. De Belastingdienst 
kondigt een boekenonderzoek altijd van tevoren aan. Hierna heeft u nog tijd om u hier goed op voor te 
bereiden. Dit is van essentieel belang voor de gehele periode van het onderzoek. Lees de tips en valkuilen 
in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 ARTIKEL Wat mag fiscus als bewijsmiddel gebruiken?

De belastingwet geeft de Belastingdienst een heleboel mogelijkheden om informatie over u te vergaren. 
Hiermee hoopt hij dan aan te kunnen tonen dat u fiscaal iets niet juist heeft gedaan. Een navordering 
of naheffing en wellicht ook een boete kunnen dan volgen. De enige beperking voor het opvragen van 
gegevens is dat deze wel relevant moeten zijn voor de belastingheffing. Hoe ver de fiscus kan gaan met het 
verzamelen en gebruiken van bewijs leest u in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/verdiepingsartikel/wat-staat-u-te-wachten-bij-een-waarneming-ter-plaatse.html
https://www.rendement.nl/belastingcontrole/verdiepingsartikel/boekenonderzoek-en-wat-wel-en-niet-is-toegestaan.html
https://www.rendement.nl/belastingcontrole/verdiepingsartikel/wat-mag-fiscus-als-bewijsmiddel-gebruiken.html
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 ARTIKEL Inspecteur mag veel met informatiebeschikking, maar niet alles

De Belastingdienst stuurt zelden prettige brieven, maar de informatiebeschikking is één van de minst 
fijne. De fiscus wil dan gegevens van u hebben die van belang zijn voor de belastingheffing. En dat is 
meestal niet omdat de inspecteur denkt dat u geld terugkrijgt. Dan is eigenlijk het enige devies: zorg dat 
de inspecteur de informatie krijgt, om erger te voorkomen. Recente rechtszaken laten zien dat ‘er onderuit 
komen’ bijna niet te doen is. Lees wat de fiscus wel en niet mag in dit verdiepingsartikel. 

Opmerkingen

 NIEUWS Het verschil: verzuimboete en vergrijpboete

De Belastingdienst heeft een aantal mogelijkheden om belastingplichtigen te straffen als zij niet voldoen 
aan bepaalde belastingverplichtingen. Een van die mogelijkheden is dat er boetes worden opgelegd. Er 
zijn twee soorten boetes op te leggen, de verzuimboete en de vergrijpboete. In dit nieuwsartikel wordt het 
verschil daartussen duidelijk uitgelegd.

Opmerkingen

 INFOGRAPHIC Fiscale verzuimboetes

Als uw organisatie te laat, geen of een foute aangifte belastingen indient, kunt u een verzuimboete 
opgelegd krijgen. Deze infographic geeft de boetebedragen voor 2020 weer.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/verdiepingsartikel/inspecteur-mag-veel-met-informatiebeschikking-maar-niet-alles.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/nieuws/het-verschil-verzuimboete-en-vergrijpboete.html
https://www.rendement.nl/btw-aangifte/infographics/fiscale-verzuimboetes-2020.html


10

 ARTIKEL De diverse controles rond de loonaangifte

Sinds de invoering van de elektronische aangifte loonheffingen wordt elke aangifte direct bij binnenkomst 
gecontroleerd. Dit doet zowel de Belastingdienst als UWV, alleen op andere momenten in het 
verwerkingsproces. Er vinden diverse soorten controles plaats, waarbij u terugkoppeling krijgt als er iets 
mis is met de loonaangifte. Alle controles zijn erop gericht om de polisadministratie betrouwbaar en stabiel 
te houden. Lees over de verschillende soorten controles en de controlefasen in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 ARTIKEL Hoe werkt het ook alweer met de inkeerregeling?

Ontdekt u dat u een onjuiste of onvolledige aangifte heeft ingediend dan kunt u deze fout dan wel 
verzwegen inkomsten rechtzetten. Dit inkeren kan voor een paar belastingen of onderdelen van belastingen 
nog zonder dat u met strafvervolging te maken krijgt. De inkeerbepaling is per 2020 echter verder beperkt. 
Inkeren mag natuurlijk altijd van de fiscus, maar onder de boete of vervolging komt u steeds moeilijker 
uit. Wanneer u nog wel in aanmerking komt voor de inkeerregeling en wanneer niet, leest u in dit 
verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 NIEUWS Het verschil: navordering en naheffing

Als de Belastingdienst van mening is dat uw organisatie in gebreke blijft wat de verschuldigde belasting of 
premies betreft, kan hij een navorderingsaanslag of naheffingsaanslag opleggen. Van welk type aanslag er 
sprake is, hangt af van het soort belasting. In dit nieuwsartikel staat het verschil duidelijk uitgelegd.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/loonaangifte/verdiepingsartikel/de-diverse-controles-rond-de-loonaangifte.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/verdiepingsartikel/hoe-werkt-het-ook-alweer-met-de-inkeerregeling.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/nieuws/het-verschil-navordering-en-naheffing.html
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 NIEUWS Het verschil: horizontaal en verticaal toezicht

Een belangrijke taak van de Belastingdienst is controleren of een onderneming haar verplichtingen nakomt. 
Controles achteraf genieten niet langer de voorkeur. Heldere afspraken vooraf (‘horizontaal toezicht’) 
moeten een duidelijk beeld schetsen van de betrouwbaarheid van de aangifte. Het alternatief is controle 
achteraf door middel van vragenlijsten, boekenonderzoeken en een bedrijfsbezoek (‘verticaal toezicht’). 
Lees meer over de verschillen tussen horizontaal en verticaal toezicht in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

 NIEUWS Pas op met tekenen vaststellingsovereenkomst

Als een belastingplichtige een vaststellingsovereenkomst ondertekent, gebeurt dat altijd voor zijn 
rekening en risico. Ook als blijkt dat het voor hem niet helemaal duidelijk was dat het om een 
vaststellingsovereenkomst ging en zijn adviseur ook geen toelichting hierop heeft gegeven. Dit blijkt uit 
een zaak die speelde voor Hof Amsterdam. In dit nieuwsartikel leest u waarom u moet oppassen bij het 
tekenen van zo’n vaststellingsovereenkomst.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over contact met de Belasting-
dienst, kunt u die voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee gratis uw 
vraag via rendement.nl/adviesdesk en ontvang binnen 5 werkdagen een antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/nieuws/het-verschil-horizontaal-en-verticaal-toezicht.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/nieuws/pas-op-met-tekenen-vaststellingsovereenkomst.html
https://www.rendement.nl/adviesdesk
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