
Horizontaal Toezicht

Bent u ondernemer 
en wilt u sneller 
duidelijkheid over uw 
aangifte? Dat kan!

Als u uw belastingaangifte heeft ingediend, wilt u snel duidelijkheid over uw fiscale 
positie. U wilt zeker weten dat uw aangifte goed is ingediend en u wilt er later niet 
achter komen dat u toch meer moet betalen dan u had verwacht. U wilt weten waar 
u aan toe bent. Eigenlijk heel logisch. Het goede nieuws? Daar hebben we een 
oplossing voor: horizontaal toezicht. 



Horizontaal toezicht, wat is dat dan?
Deze folder gaat specifiek over horizontaal toezicht via de fiscaal dienstverlener. Dat 

is een samenwerking tussen u, uw fiscaal dienstverlener en de Belastingdienst. Met 

fiscaal dienstverlener bedoelen we een belastingadvieskantoor, administratiekantoor of 

accountantskantoor. Kortom: degene die uw belastingaangifte regelt. De Belastingdienst 

maakt met fiscaal dienstverleners die meedoen, afspraken over de kwaliteit van de 

aangiften. De fiscaal dienstverlener bespreekt voor het indienen van de aangiften 

eventuele knelpunten in de aangifte met de Belastingdienst. Zodoende kan de 

Belastingdienst uw aangifte sneller verwerken. Vragenbrieven en het onderzoeken van 

uw administratie kunnen daarmee meestal worden voorkomen. U krijgt sneller zoveel 

mogelijk duidelijkheid over uw fiscale positie. MKB en middelgrote ondernemingen 

kunnen meedoen aan deze vorm van horizontaal toezicht. 

Hoe kan het dat u eerder duidelijkheid krijgt?
Bij horizontaal toezicht maakt uw fiscaal dienstverlener afspraken met de Belastingdienst. 

Die afspraken staan in een convenant. Meer informatie over het proces is te vinden in de 

Leidraad Horizontaal toezicht fiscaal dienstverleners.  Die afspraken gaan bijvoorbeeld 

over hoe de Belastingdienst en de fiscaal dienstverlener met elkaar omgaan, de 

kwaliteit van aangiften en hoe snel een aangifte wordt afgehandeld. Ook krijgt uw 

fiscaal dienstverlener een vast contactpersoon bij de Belastingdienst, die snel antwoord 

kan geven op vragen. Maar het belangrijkste is misschien wel dat door de betere 

informatiepositie die de Belastingdienst heeft bij horizontaal toezicht, hij sneller kan 

reageren op mogelijke knelpunten die uw fiscaal dienstverlener voor het indienen van 

de aangifte wil bespreken. Zo maken we de kans op fouten en op correcties achteraf zo 

klein mogelijk. En dat betekent sneller duidelijkheid voor u! Jaarlijks bespreken uw fiscaal 

dienstverlener en de Belastingdienst hoe de samenwerking in de toekomst nóg beter 

kan. Zodat de kwaliteit van uw aangiften steeds beter wordt. Een echte win-winsituatie, 

want een zo goed mogelijke aangifte is niet alleen fijn voor u, maar ook voor uw fiscaal 

dienstverlener en voor de Belastingdienst.  Hebben we u al enthousiast gemaakt?

Dan wilt u nu vast weten hoe u meedoet met horizontaal toezicht…
Vraag naar deze vorm van horizontaal toezicht bij uw fiscaal dienstverlener. Want eerst 

is het belangrijk dat uw fiscaal dienstverlener een convenant heeft afgesloten met de 

Belastingdienst. De fiscaal dienstverleners die mee  willen doen, moeten aan specifieke 

kwaliteitseisen voldoen. Ook vraagt de samenwerking iets van u: u moet onder andere 

bereid zijn tijdig, juist en volledig uw gegevens bij uw fiscaal dienstverlener aan te leveren. 

De  Belastingdienst wil met u en uw fiscaal dienstverlener een relatie opbouwen die is 

gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip  en transparantie. 

Op belastingdienst.nl vindt u een overzicht van alle fiscaal dienstverleners die 

meedoen aan het horizontaal toezicht.
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	Bent u ondernemer en wilt u sneller duidelijkheid over uw aangifte? Dat kan!
	Horizontaal toezicht, wat is dat dan?
	Hoe kan het dat u eerder duidelijkheid krijgt?
	Dan wilt u nu vast weten hoe u meedoet met horizontaal toezicht…


