Horizontaal Toezicht; Goed ingeregeld en
geborgd levert het geld op!
Vertrouwen tussen marktpartijen. Daar gaat het in de kern eigenlijk altijd weer
om. Als de juiste randvoorwaarden worden geschapen om dat vorm te geven en
te borgen, levert dat voor alle betrokken partijen uiteindelijk financieel voordeel
op.
Tussen fiscus en onderneming is dat vanuit oorsprong juist vaak een
spanningsveld. Gelukkig wordt er aan gewerkt om daar wat aan te doen.
Met ’Horizontaal Toezicht’. Dit is een afsprakenpakket tussen fiscus en
ondernemer (de interne beheersing specifiek gericht op de fiscale functie) om juist dat
vertrouwen concreet in te vullen zodat een werkbaar en financieel vruchtbaar kader
ontstaat: het Tax Control Framework.
Het belang van de overheid om bereid te zijn om hieraan mee te werken zit in het
kunnen komen tot een meer efficiëntere inrichting van haar controle inspanning en
benutting van haar inzetcapaciteit. Gewoon minder inzet uren dus.
Het voordeel voor de ondernemer is dat er véél eerder duidelijkheid kan worden
gegeven hoe de fiscus tegenover bepaalde fiscale constructies staat. Dat weten
betekent vervolgens weer dat veel minder risicokapitaal hoeft te worden vastgehouden.
Horizontaal toezicht inregelen vereist het aanbrengen van een toereikende fundering.
Het komen tot duidelijke afspraken over de wijze van werken gaat namelijk in
belangrijke mate over de wijze waarop ondernemingen aan kunnen tonen
de beheersing van hun bedrijfsprocessen ’in control’ te hebben. Zorg dragen voor een
stramien waarin de resultaten hiervan toetsbaar zijn en waarbij aantoonbaar blijkt dat
het gegeven vertrouwen op dit punt gerechtvaardigd is, is de volgende stap.
TBM is niet alleen in staat de vereiste procesbeheersing in te richten, maar
ondersteund ook het komen tot concrete afspraken op het fiscale vlak, de inrichting van
het Tax Control Framework, voor haar opdrachtgevers met de fiscus. Daarmee worden
de voorwaarden om tot een handhavingsconvenant te komen op adequate wijze
ingevuld.
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