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International 
Tax Control Framework 
 

Bent u ‘in control’ voor uw fiscale risicobeheersing? 
 

Stakeholders van internationaal opererende organisaties, waaronder ook 

belastingautoriteiten, verwachten steeds meer dat uw organisatie belastingrisico’s 

systematisch beheerst en dat u een transparant beeld geeft van uw fiscaal beleid. 
 

 

Internationale organisaties weten op hoofdlijnen welke 

fiscale risico’s de organisatie loopt. Om deze risico’s te 

beheersen worden maatregelen genomen. Echter, heeft 

u een compleet overzicht van de fiscale processen en 

risico’s van uw organisatie in het buitenland? 

 

Risicobeheersing 

Om de fiscale processen binnen uw organisatie en de 

beheersing hiervan in kaart te brengen heeft Grant Thornton 

het ‘international Tax Control Framework’ (iTCF) ontwikkeld. 

 

Aan de hand van verschillende vragensets, die 

medewerkers van uw organisatie periodiek invullen, ontstaat 

een goed beeld van deze fiscale processen. 

 

Belangrijkste belastinggebieden 

De vragen gaan in op risico’s en aandachtspunten op de 

belangrijkste belastinggebieden waar u mee te maken heeft. 

Zoals winstbelastingen, btw en loonbelasting. Daarnaast 

omvat het iTCF het proces, op centraal niveau, van juist en 

tijdig doen van aangiften en betalingen.

Gewenste niveau van risicobeheersing 

De uitkomsten van het iTCF maken voor u inzichtelijk hoe 

de processen bij uw organisatie dienen te worden 

aangepast om uw gewenste niveau van risicobeheersing te 

bereiken. 

 

Uw voordeel 

Het iTCF is hét hulpmiddel naar een optimale beheersing 

van de fiscaliteit door uw organisatie en geeft u een 

gedegen overzicht van de fiscale positie van uw organisatie. 

 

Dit zorgt niet alleen voor actuele fiscale data en 

rapportages, maar ook voor een toename van het 

vertrouwen van stakeholders en het beter en sneller 

benutten van fiscale kansen, zoals het beter benutten van 

(inter)nationale regelgeving. 

 

Geïnteresseerd? 

Bent u geïnteresseerd in wat het international Tax Control 

Framework voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan 

contact op met Jacob Mook of Cor Overduin. 
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