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Aandachtspunten bij een belastingcontrole 

 

1. Inleiding 

De Belastingdienst besteedt regelmatig in de vorm van een controle bij de ondernemer aandacht aan 

de administratie van het bedrijf. Dit kan zijn een standaardonderzoek, maar ook komen 

deelonderzoeken voor naar bijvoorbeeld enkele aspecten op het gebied van de omzetbelasting of 

men beoordeelt alleen de loonadministratie. In deze notitie worden het verloop en de spelregels bij 

een controle beschreven, met andere woorden: ‘wat zijn de rechten en plichten bij een controle?’ 

Kennis van deze regels is namelijk onontbeerlijk en verminderen de kans dat men tijdens een controle 

voor verrassingen komt te staan. Ook wordt aandacht besteed aan enkele controletechnieken, het 

verwerpen van administraties, de omkering van de bewijslast en de beginselen van behoorlijk bestuur. 

Met name het vertrouwensbeginsel kan bij een controle een belangrijke rol spelen. Tot slot komt aan 

de orde de zogenaamde sfeerovergang. 

 

2. Het verloop van de controle 

 

De aankondiging en de voorbereiding 

De Belastingdienst kondigt door middel van een brief aan dat er een controle gaat plaatsvinden. De 

reikwijdte van het onderzoek zoals het controletijdvak en de te controleren onderwerpen worden hierin 

vermeld. Het is van belang deze brief zorgvuldig te bewaren omdat zaken die reeds gecontroleerd zijn 

niet nog eens gecontroleerd mogen worden. Bovendien wordt door deze aankondiging duidelijk 

gemaakt wat wel en niet zal worden onderzocht. Indien een bepaalde kwestie ten tijde van de controle 

reeds speelt en de controleambtenaar maakt daar geen opmerkingen over, dan mag de ondernemer 

er doorgaans op vertrouwen dat hij de kwestie bewust heeft laten rusten. 

Het is van belang de controle goed voor te bereiden en de accountant of belastingadviseur bij de 

controle te betrekken. De gevraagde documentatie moet panklaar en geordend klaarliggen. Een 

ordelijke administratie wordt in het algemeen minder diepgaand gecontroleerd dan een rommelige. Bij 

een goed voorbereide controle is de kans aanwezig dat de controleambtenaar snel weer is vertrokken. 

 

Het openingsgesprek 

Tijdens dit gesprek worden ten eerste procedurele afspraken gemaakt. Er moet bijvoorbeeld geregeld 

worden met wie de controleambtenaar zich tijdens de controle kan verstaan en hoe de vragen worden 

gesteld: mondeling of schriftelijk. Andere zaken die aan de orde kunnen komen zijn of hij zelf 

bepaalde stukken uit het archief mag halen of dat hij alles moet vragen. Daarnaast zal hij zich laten 

uitleggen hoe de boekingsprocedure plaatsvindt. Belangrijk is dat de controleambtenaar wettelijk 

bevoegd is om alle gegevens te vragen die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing. Of ze ook 

daadwerkelijk van belang zijn, is niet relevant. Voordat aan de controle wordt begonnen kan hij 

eventueel vragen om een rondleiding door het bedrijf. Wettelijk bestaat dit recht en dit kan de sfeer 

van de controle zeker ten goede komen. 

 

De eigenlijke controle 

Bij een standaardonderzoek zal men beginnen met een controle van de aansluitingen tussen het 

grootboek, de kolommenbalans en de fiscale jaarcijfers. Met name de voorafgaande journaalposten 

krijgen hierbij de nodige aandacht. Vervolgens zijn de balansposten aan de beurt, zoals de auto’s (wie 

rijdt in verband met de bijtelling in welke auto?), de vaste activa (in welk tempo wordt afgeschreven?), 

de pensioenreserve (is de opbouw aanvaardbaar?) en andere voorzieningen (wat is het 


