
Tax Control Framework

Als CFO of tax director moet u de belangen van uw organisatie 
in het oog houden. Naast het betalen van de wettelijk vereiste 
(minimale) belasting, heeft u vast ook een mening gevormd 
over of uw organisatie haar ‘fair share’ betaalt. Door een 
stijgende belangstelling van uw stakeholders, vindt de 
boardroom fiscale risicobeheersing steeds belangrijker. Breng 
daarom de fiscale positie van uw organisatie goed in kaart. 
 

Horizontaal Toezicht 
doorontwikkeld
De Belastingdienst maakt met Horizontaal Toezicht 
samenwerking met u als belastingbetaler mogelijk. In 2020 
ontwikkelde de Belastingdienst Horizontaal Toezicht door. 
Dit nieuwe regime gaat vanaf 2023 in. Tot die tijd geldt een 
overgangsperiode.

Kan u ook participeren in het 
nieuwe regime?
Onder het nieuwe regime onderscheidt de Belastingdienst 
drie groepen belastingbetalers, die kunnen participeren in het 
Horizontale Toezicht: 
1. De zogenaamde ‘top 100’ grootste en meest complexe 

Nederlandse belastingbetalers. Hier zet de Belastingdienst 
een individueel toezichtplan voor op.

2. De belastingbetalers die jaarrekeningplichtig zijn, zoals 
bedoeld in boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. Deze 
kunnen een individueel convenant aangaan met de Belas-
tingdienst. 

3. Andere belastingplichtigen. Zij kunnen alleen  
participeren in Horizontaal Toezicht door deel te nemen 
aan een fiscaal dienstverlenersconvenant.  
Grant Thornton is één van deze gekwalificeerde  
dienstverleners.

Nieuwe en snel veranderende wetgeving zorgen bij CFO’s en tax directors voor 
grotere compliance uitdagingen. De stijgende fiscale rapportageverplichtingen richting 
de Belastingdienst, toezichthouders en andere stakeholders maken het nóg belangrijker 
uw fiscale risico’s te identificeren en te managen. Hoe doet u dat? Deze vraagstukken 
moet u als CFO of tax director van (internationale) organisaties beantwoorden.

Heeft u controle over uw fiscale risicomanagement?

Aan welke criteria moet u voldoen?
Voor alle groepen belastingbetalers geldt, dat u alleen kan 
toetreden tot het doorontwikkelde Horizontaal Toezicht als u:
• Openstaat om transparant en coöperatief te zijn. 
• Een moderne aanpak van fiscale controle heeft en deze 

kan aantonen.

Welke voordelen biedt het nieuwe regime u?
Participeert u in het doorontwikkelde Horizontaal Toezicht, dan:
• Krijgt u sneller dan normaal duidelijkheid op de juistheid 

van uw aangiften. 
• Beantwoordt de Belastingdienst uw vragen sneller.
• Heeft u een betere verstandhouding met de  

Belastingdienst.

Wat kan u van de Belastingdienst verwachten?
Onder Horizontaal Toezicht:
• Past de Belastingdienst de methoden en intensiteit van het 

toezicht aan op het niveau van uw fiscale controle.
• Verschuift de inzet van de Belastingdienst van  

reactieve controles (over de afgelopen jaren) naar  
proactieve samenwerking (verlenen van zekerheid en wer-
ken met actuele data). 

• Is de relatie tussen uw organisatie en de Belastingdienst 
gebaseerd op vertrouwen, wederzijds begrip en  
transparantie. 

• U kan Horizontaal Toezicht toepassen op alle soorten be-
lastingen zoals, vennootschapsbelasting, btw en  
loonbelasting.

 



Tax Control Framework geeft u 
zicht op uw fiscale positie
Om te voldoen aan de toenemende verwachting van 
stakeholders in Nederlandse en internationale opererende 
organisaties (waaronder de Belastingdienst) in het hebben van 
een systematische aanpak van fiscale risico’s en periodieke 
rapportage van uw fiscale positie, biedt het Tax Control  
Framework u uitkomst, omdat:
• Het een belangrijk mechanisme is voor de interne controle 

binnen uw organisatie. 
• Bijdraagt aan de volledigheid en correctheid van uw 

aangiftes. 
• U inzicht geeft in de belangrijkste fiscale domeinen waar 

uw organisatie mee te maken heeft. 
• Het u de mogelijkheid geeft om uw fiscale risico’s te  

beheersen.

Wat levert een effectief Tax Control Framework u op? 
Is uw Tax Control Framework effectief, dan:
• Voorziet u uzelf én andere stakeholders, zoals de  

Belastingdienst, van een goed inzicht in uw fiscale positie 
en de relevante fiscale risico’s.

• Vermindert dit de hoeveelheid controles en (kostbare) 
discussies met de Belastingdienst drastisch.

• Verbetert u uw relatie met de Belastingdienst en zendt u 
ook een positief signaal naar uw andere stakeholders.

Wat betekent het nieuwe regime voor het  
Tax Control Framework? 
De Belastingdienst geeft in de context van het doorontwikkelde 
Horizontaal Toezicht aan de toepassing en het ontwerp van het 
Tax Control Framework in de toekomst strenger te controleren. 
Wij brengen met het Tax Control Framework de fiscale 
processen van uw (internationaal opererende) organisatie in 
kaart om uw fiscale risico’s te beheren. Zo heeft u:
• Inzicht in uw actuele fiscale data en rapportages.
• Overzicht van uw fiscale posities.
• Efficiënte en makkelijk te gebruiken software om u te 

helpen met het identificeren en managen van uw fiscale 
risico’s. 

De voordelen van een  
Tax Control Framework  
voor u
• Geeft u inzicht in uw processen en de fiscale risico’s. 
• Helpt u met de implementatie van nieuwe 

(internationale) wetgeving en de daarbij behorende 
compliance verplichtingen. 

• Maakt het makkelijker om uw fiscale werknemers aan 
te sturen en te trainen. 

• Is volledig opgenomen in de cloud en overal 
toegankelijk.

• Maakt het makkelijker voor uw organisatie om te 
voldoen aan de vereisten voor het Horizontaal 
Toezichtconvenant, indien u wilt toetreden.

De voordelen van óns  
Tax Control Framework
• Makkelijk en snel te implementeren.
• Sterke rapportage mogelijkheden.
• Volledig bedienbaar vanuit de cloud en daardoor 

makkelijk hanteerbaar voor uw ICT-afdeling. 
• Gebouwd op jarenlange praktijkervaring met Tax 

Control Frameworks. 
• Onderhoud en updates voert u zelf intern uit of wij 

doen dit voor u. 
• Kostenefficiënt.
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