
 

 

 
 
Tax Control Framework 

 

Bent u ‘in control’ voor uw fiscale risicobeheersing? 
 
Stakeholders van organisaties in Nederland, waaronder de belastingdienst, 
verwachten dat uw organisatie belastingrisico’s systematisch beheerst en dat u een 
structureel en actueel inzicht biedt in uw fiscale positie. 
 

 

De Nederlandse belastingwetgeving kent veel en complexe 

regelgeving waar uw organisatie mee in aanraking kan 

komen. Hoe weet u of uw organisatie de regelgeving op de 

juiste wijze toepast? En waar loopt u risico? 

 

Risicobeheersing 
 

Om de beheersing van de Nederlandse fiscale wetgeving en 

de fiscale risico’s voor uw organisatie in kaart te brengen, 

heeft Grant Thornton het Tax Control Framework (TCF) 

ontwikkeld. Het Grant Thornton TCF bestaat uit de Tax 

Control Engine en het Tax Control Dashboard.  

Aan de hand van verschillende vragensets, die medewerkers 

van uw organisatie periodiek invullen, ontstaat een goed 

beeld van het inzicht in fiscale wetgeving door uw organisatie 

en de beheersing van de fiscale risico’s die deze regels met 

zich meebrengen. 

 

Belangrijkste 
belastinggebieden 
 

De vragen gaan in op de beheersing van de fiscale 

regelgeving op de belangrijkste belastinggebieden waar u 

mee te maken heeft, zoals de vennootschapsbelasting, btw 

en loonbelasting. 

Gewenste niveau van 
risicobeheersing 
 

Het TCF maakt voor u, via periodieke rapportages en het Tax 

Control Dashboard, inzichtelijk hoe uw medewerkers omgaan 

met de regelgeving én legt dit gelijk vast. Dit biedt u een 

inzicht in de fiscale risico’s die uw organisatie loopt en 

handvatten voor een betere beheersing van uw fiscale positie. 

 

Uw voordeel 
 

Het TCF is hét hulpmiddel naar een optimale beheersing van 

de fiscale regelgeving 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 een kwalitatief hoger niveau van fiscale 

risicobeheersing. 
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Contact 

Bent u geïnteresseerd in wat het Tax Control Framework voor uw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact op. 


