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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Controle door de Belastingdienst p.2

Navordering en naheffing door de Belastingdienst p.5

Boete van de Belastingdienst p.7

In beroep tegen de Belastingdienst p.9

Het is helaas nodig dat er controles door de Belastingdienst 

plaatsvinden. De fiscus kan ook beslissen om bij ú langs te komen 

om de boeken in te zien. Daar zijn dan wel van zijn kant maar ook 

van uw kant rechten en verplichtingen aan verbonden.

Afhankelijk van de bevindingen kan de dienst u een naheffing of 

navordering en eventueel een verzuim- of vergrijpboete opleggen.

Een volledig overzicht van de controles en sancties, en de 

aandachtspunten daarbij vindt u in deze toolbox.

https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/disclaimer
https://www.rendement.nl
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Wees goed voorbereid op fiscale controles en mogelijke sancties

De Belastingdienst heeft een aantal manieren tot zijn beschikking om een controle bij uw onderneming ter plaatse uit 
te oefenen. Om welk soort bezoek het gaat, staat aangegeven in de brief die het bezoek aankondigt.
Als de Belastingdienst naar aanleiding van de controle van mening is dat uw onderneming in gebreke blijft wat de 
verschuldigde belasting of premies betreft, kan hij een navorderingsaanslag of naheffingsaanslag opleggen. Als uw 
onderneming te laat, geen of een foute aangifte indient, kunt u een verzuimboete of een vergrijpboete opgelegd 
krijgen.
Deze toolbox zet op een rijtje hoe dit proces van controle en sancties verloopt, en welke rechten en plichten uw 
onderneming en de Belastingdienst daarbij hebben.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Zo gaat u om met controles van 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 Controle door de Belastingdienst

 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 moeten een duidelijk beeld 
schetsen van de betrouwbaarheid van de aangifte. De voorwaarden voor dit horizontaal toezicht leest u in 
dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/belastingcontrole/toolbox/zo-gaat-u-om-met-controles-van-de-belastingdienst.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/nieuws/het-verschil-horizontaal-en-verticaal-toezicht.html
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 NIEUWS Aantal boekenonderzoeken fiscus loopt terug

Het aantal boekenonderzoeken daalt de afgelopen jaren gestaag. In 2016 zijn er in het mkb nog ruim 
27.000 boekenonderzoeken uitgevoerd, voor 2019 komt het cijfer uit op ruim 16.900. In 2020 en 2021 zijn 
de aantallen nog eens flink gedaald, omdat het bedrijfsbezoek stil heeft gelegen door de coronacrisis. In dit 
nieuwsartikel vindt u meer cijfers over de Belastingdienst en de controles.

Opmerkingen

 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

 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 
onderneming binnenlopen voor een waarneming ter plaatse. Zij krijgen dankzij uw medewerking dan 
gelegenheid om uw onderneming 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? Lees de antwoorden in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/belastingcontrole/nieuws/aantal-boekenonderzoeken-fiscus-loopt-terug.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/infographics/belastingdienst-komt-op-bezoek.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/verdiepingsartikel/wat-staat-u-te-wachten-bij-een-waarneming-ter-plaatse.html
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 ARTIKEL Boekenonderzoek en wat wel en niet is toegestaan

Boekenonderzoeken van de Belastingdienst die tijdens de coronacrisis waren opgeschort, zijn weer 
opgestart. U kunt dus weer te maken krijgen met een boekenonderzoek. De fiscus kondigt een 
boekenonderzoek altijd van tevoren aan. Lees in dit verdiepingsartikel waar u op moet letten als de 
inspecteur voor een boekenonderzoek bij u langskomt.

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 (afhankelijk van de soort belasting) en wellicht ook een boete zullen dan volgen. In dit 
verdiepingsartikel leest u hoe ver de fiscus kan gaan met het verzamelen van bewijs, en of hij het dan ook 
altijd mag gebruiken om aan te tonen dat u fraude heeft gepleegd.

Opmerkingen

 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. Tenzij de inspecteur alleen maar zit te vissen. Lees wat u dan te doen staat in 
dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
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
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/verdiepingsartikel/inspecteur-mag-veel-met-informatiebeschikking-maar-niet-alles.html
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 ARTIKEL De diverse controles rond de aangifte loonheffingen

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. In dit verdiepingsartikel leest u waar de Belastingdienst precies op controleert.

Opmerkingen

Stap 3 Navordering en naheffing door de Belastingdienst

 VIdEO Het verschil tussen navordering en naheffing

Als uw onderneming de belastingen niet of onvolledig heeft betaald, kan de Belastingdienst een 
navorderingsaanslag óf een naheffingsaanslag opleggen. Jurry Brand legt in deze video in 1 minuut het 
verschil daartussen uit.

Opmerkingen

 V & A Kan de fiscus zomaar een navorderingsaanslag opleggen?

De Belastingdienst kan u een navorderingsaanslag opleggen als een eerdere aanslag te laag was of er ten 
onrechte geen aanslag aan u is opgelegd. Hierbij gelden wel een aantal vereisten. U leest ze in deze Vraag 
& Antwoord.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/loonaangifte/verdiepingsartikel/de-diverse-controles-rond-de-loonaangifte.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/tools/het-verschil-tussen-navordering-en-naheffing.html
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/vraag-en-antwoord/kan-de-fiscus-zomaar-een-navorderingsaanslag-opleggen
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 ARTIKEL Corrigeren van fiscale winst met de foutenleer

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Het kan u dus ook overkomen dat u een fout maakt bij de 
bepaling van uw fiscale winst. Als deze fout aan het licht komt, moet u deze wel weer corrigeren. U kunt de 
fout meestal nog herstellen in het belastingjaar zelf. Mocht dat echter niet meer mogelijk zijn, dan kunt u of 
de fiscus de fout met behulp van de foutenleer herstellen. Dit is echter slechts onder voorwaarden mogelijk. 
Welke voorwaarden dit zijn, leest u in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 ARTIKEL Dwanginvorderingsmaatregelen van de Belastingdienst

Met het terugbetalen van de belastingschulden waarvoor in coronatijd uitstel is verleend, zullen er 
ondernemers zijn die te maken krijgen met de invorderingsmaatregelen van de fiscus. De Belastingdienst 
heeft heel wat maatregelen tot zijn beschikking om u te dwingen uw aanslag te betalen. Na de vriendelijke 
betalingsherinnering en aanmaning wordt er zwaarder geschut ingezet. Lees in dit verdiepingsartikel wat er 
dan valt te verwachten.

Opmerkingen

 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. Het tarief voor die belastingrente is vooral voor 
de VPB niet mals, 8%. Voor de verschillende belastingen gelden echter allerlei andere regels voor de 
berekening ervan. In dit verdiepingsartikel worden de verschillen uitgelegd.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/verdiepingsartikel/corrigeren-van-fiscale-winst-met-de-foutenleer.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/verdiepingsartikel/dwanginvorderingsmaatregelen-van-de-belastingdienst.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/verdiepingsartikel/hoe-werkt-de-belastingrente-nu-precies.html
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 CHECKLIST Hoe wordt de belastingrente berekend?

De Belastingdienst berekent u belastingrente als een aanslag met een te betalen bedrag te lang op zich 
laat wachten. Dit is bijvoorbeeld het geval als u te laat bent met het doen van aangifte. In sommige 
gevallen vergoedt de Belastingdienst u ook rente. Hoe de belastingrente wordt berekend, verschilt per 
belastingsoort. In deze checklist leest u voor elke belastingsoort hoe u de belastingrente kunt berekenen.

Opmerkingen

 V & A Wanneer moet de Belastingdienst invorderingsrente vergoeden?

U krijgt met invorderingsrente te maken als u een aanslag te laat betaalt. In dit geval moet u dan de rente 
betalen aan de fiscus. Het is in feite een vergoeding voor de rente die de fiscus misloopt omdat het geld 
te laat op zijn rekening staat. In sommige gevallen kunt u echter ook invorderingsrente eisen van de 
Belastingdienst. Lees welke gevallen dat zijn in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

Stap 4 Boete van de Belastingdienst

 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. De 
inspecteur kan twee soorten boetes opleggen: de verzuimboete en de vergrijpboete. In dit nieuwsartikel 
worden de verschillen uitgelegd.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/belastingcontrole/tools/hoe-wordt-de-belastingrente-berekend.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/vraag-en-antwoord/wanneer-moet-de-belastingdienst-invorderingsrente-vergoeden
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/nieuws/het-verschil-verzuimboete-en-vergrijpboete.html
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 INFOGRAPHIC Fiscale verzuimboetes

Als uw onderneming te laat, geen of een foute aangifte belastingen indient, kunt u een verzuimboete 
opgelegd krijgen. De hoogte van de boete hangt onder meer af van de soort belasting. De huidige 
boetebedragen staan in deze infographic.

Opmerkingen

 NIEUWS Voor vergrijpboete moet fiscus met hard bewijs komen

Om terecht een vergrijpboete voor opzet te kunnen opleggen moet de Belastingdienst met overtuigend en 
hard bewijs komen. Het is niet voldoende dat de fiscus het beboete feit alleen aannemelijk heeft gemaakt, 
zo geeft de Hoge Raad aan. Lees meer over de uitspraak in dit nieuwsartikel.

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 c.q. 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 nog verder beperkt. 
Inkeren mag natuurlijk altijd van de fiscus maar onder de boete of vervolging komt u steeds moeilijker uit. 
In dit verdiepingsartikel leest u wanneer een geslaagd beroep op de inkeerregeling nog mogelijk is.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/btw-aangifte/infographics/fiscale-verzuimboetes.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/nieuws/voor-vergrijpboete-moet-fiscus-met-hard-bewijs-komen.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/verdiepingsartikel/hoe-werkt-het-ook-alweer-met-de-inkeerregeling.html
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 NIEUWS Ondanks boete bv toch strafvervolging dga mogelijk

De Hoge Raad vindt dat als een bv een verzuimboete heeft ontvangen de directeur-grootaandeelhouder 
(dga) van die bv ook nog strafrechtelijk vervolgd kan worden voor het belastingverzuim. Er is hier namelijk 
geen sprake van hetzelfde feit. Lees de uitspraak van de Hoge Raad in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

Stap 5 In beroep tegen de Belastingdienst

 TOOLbOx Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure

Vindt de inspecteur van de Belastingdienst dat uw onderneming niet voldoende belasting heeft betaald, 
dan hangen u in de meeste gevallen dus naheffingen/navorderingen en boetes boven het hoofd. Bent u het 
daar niet mee eens, dan kunt u bezwaar maken. Krijgt u nul op het rekest, dan kunt u achtereenvolgens in 
beroep gaan, in hoger beroep gaan en in cassatie gaan. In deze toolbox vindt u de tools die u nodig heeft 
bij het instellen van een bezwaar of beroep, en informatie over het verloop van deze procedures.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over controles en sancties van de 
Belastingdienst, kunt u die voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee 
gratis uw vraag via rendement.nl/adviesdesk en ontvang binnen vijf werkdagen een antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/nieuws/ondanks-boete-bv-toch-strafvervolging-dga-mogelijk.html
https://www.rendement.nl/bezwaar-en-beroep/toolbox/stap-voor-stap-door-de-fiscale-bezwaar-en-beroepsprocedure.html
https://www.rendement.nl/adviesdesk
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