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Horizontaal Toezicht: 
interessant voor u? 

 

Grant Thornton heeft een  
(intermediairs-)convenant Horizontaal 
Toezicht met de Belastingdienst. Voor u 
als ondernemer kan het weleens heel 
aantrekkelijk zijn om zich hierbij aan te 
sluiten. Voldoende reden dus om stil te 
staan bij het fenomeen Horizontaal 
Toezicht en de voordelen die het u biedt.  
 

Wat is Horizontaal Toezicht? 

Horizontaal toezicht (HT) is de nieuwe 

werkwijze van de Belastingdienst. 

Uitgangspunt is het tot stand brengen van een 

samenwerkingsrelatie tussen de Belastingdienst 

en ondernemers op basis van vertrouwen, 

begrip en transparantie. Het doel is om u als 

ondernemer zo spoedig mogelijk zekerheid te 

geven over uw fiscale positie. U kunt zich dus 

richten op waar het werkelijk om draait: 

ondernemen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voordelen 

 

1. Snel duidelijkheid 
De Belastingdienst werkt fiscale aangiften en vragen 
voortvarend af. U heeft dus snel duidelijkheid over uw 
fiscale positie. Bovendien krijgt u een vast 
aanspreekpunt binnen de Belastingdienst. De lijnen zijn 
dus kort. 
 
2. In principe geen boekencontroles  
‘Werken in het verleden’ maakt plaats voor ‘werken in 
de actualiteit’. Onder Horizontaal Toezicht behoren 
boekencontroles dus in principe tot het verleden. Er zal 
nog slechts steekproefsgewijs worden gecontroleerd 
(het zogenoemde 'Metatoezicht') . 
 
Werken in de actualiteit betekent natuurlijk wel dat u 
mogelijke discussiepunten vooraf aan de 
Belastingdienst moet voorleggen. 

 
3. Agree to disagree 
Horizontaal toezicht betekent niet dat u het altijd eens 
moet zijn met de Belastingdienst. Er is uiteraard ruimte 
voor verschil van mening (‘agree to disagree’). U blijft 
dus vrij om een fiscaal geschil voor te leggen aan de 
rechter. 
 
U mag bovendien de fiscaal meest gunstige weg blijven 
bewandelen. Onze rol van belastingadviseur ondergaat 
in zoverre dus geen wijziging. Uw belang blijft ook onder 
Horizontaal Toezicht volledig vooropstaan. 
 
4. Oplossen openstaande geschilpunten 
Werken in de actualiteit betekent dat eventuele fiscale 
geschilpunten uit het verleden opgelost moeten worden. 
De Belastingdienst heeft te kennen gegeven hieraan 
actief en vanuit een positieve benadering mee te zullen 
werken. 

 

Aanspreekpunt 

Wilt u weten of Horizontaal Toezicht voor u 
interessant is? Neem dan contact op met uw 
adviseur. Kijk voor meer informatie en een 
uitgebreide FAQ sectie ook op onze thema 
website www.gt.nl/horizontaaltoezicht. 

 

 


