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informatiebeschikking, zegt de Rechtbank Gelderland.

Lex van Almelo
De Belastingdienst deed in 2016 een boekenonderzoek bij de
uitbater van twee grand-café-restaurants. Bij de aankondiging
van het onderzoek stuurde de inspecteur een bijlage waarin de
benodigde gegevens (niet uitputtend) werden opgesomd. Al voor
het boekenonderzoek zijn de verhoudingen tussen de
belastingadviseur en de Belastingdienst verstoord.

Vectron-kassa
Eind oktober probeert een EDP-specialist van de Belastingdienst
de kassagegevens digitaal uit de Vectron-kassa te halen. Vanwege
de beperkte opslagcapaciteit is de kassa zo ingesteld dat elke
nacht een setje wordt geprint van twee à drie pagina’s met de
kassa-uitdraai inclusief de kassa-instellingen. Daarna worden de
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gegevens gewist. De specialist spreekt af de kassagegevens en
gegevens uit het loonsysteem een week later op te halen. De
eigenaar van het restaurant zegt die afspraak echter af.
De Belastingdienst eist vervolgens met een
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informatiebeschikking nadere gegevens uit het kassasysteem en
de digitale data uit het loonprogramma op. De horeca-ondernemer
vecht die beschikking zonder succes aan.
De controleaanpak is normaal gesproken dat de inspecteur uitgaat
van de samenstellingsgegevens van de accountant - "de
zogenoemde 4410-gegevens" zijn voldoende in combinatie met
een steekproef. Maar als dat noodzakelijk is, kan aanvullend
onderzoek volgen. De Rechtbank Gelderland zegt dat in dit geval
pas om nadere detailinformatie mag worden gevraagd als er
concrete aanwijzingen zijn dat de administratie onjuist is.
De fiscus had hier goede redenen voor nader onderzoek. De
brutowinstpercentages van het restaurant waren namelijk tussen
de 31 en 84 procentpunten lager dan het branchegemiddelde.
Volgens de Leidraad voor de accountant Branchegegevens ligt dat
branchegemiddelde op 290,63 procent ten opzichte van de
inkoopprijs. Bovendien wijken de brutowinstpercentages tussen
de twee vestigingen ook onderling af. De rechtbank vindt dit
opvallend, omdat de twee vestigingen dezelfde verkoopprijzen
hanteren, dezelfde leveranciers hebben en dezelfde inkoopprijzen.

Meer nieuws



De verschillen rechtvaardigen volgens de rechtbank gedetailleerd
onderzoek van de kassagegevens. Daarom is de
informatiebeschikking redelijk.
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Forse toename nepaanmaningen van de
Belastingdienst
Bij de Belastingdienst komen fors
meer meldingen binnen van
mensen bij wie geprobeerd is hen
op te lichten. In een maand tijd
zijn 40 duizend meldingen gedaan
van... 
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Deloitte: veel
verbeterpunten bij
cultuur Belastingdienst
Uit onderzoek van Deloitte blijkt
dat er het nodige moet veranderen
aan de bedrijfscultuur van de
Belastingdienst. Medewerkers zijn
bang om fouten te maken,
voelen... 
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Uitstel aangifte voor
mensen met DigiDmachtigingscode
De Belastingdienst komt mensen
tegemoet die gebruik maken van
hulp bij het doen van hun
aangifte. Mensen die voor deze
ondersteuning een DigiDmachtigingscode hebben... 
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Belastingdienst
versoepelt aanvragen
betalingsuitstel
De aanvraag voor uitstel van
belasting voor ondernemers en
zzp'ers die getroffen zin door de
coronacrisis, wordt verder
versoepeld. Het aanvragen zelf
wordt eenvoudiger... 
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Fiscus soepel voor
problemen
ondernemers door
corona
Ondernemers die door de uitbraak
van het coronavirus in Nederland
financiële problemen krijgen,
kunnen uitstel van betaling
krijgen van de Belastingdienst. 
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