
Belastingdienst geeft voorlichting aan fiscaal dienstverleners 
 
Waarom hecht de Belastingdienst zoveel waarde aan kassa’s waarmee niet gemanipuleerd 
kan worden? En waarom biedt zo’n kassa voor de ondernemers zelf ook zoveel voordelen?  
Die vragen – en vele andere – worden beantwoord tijdens de ‘expertsessies’ die de 
Belastingdienst organiseert voor fiscaal dienstverleners. 
 
Fiscaal dienstverleners vormen een belangrijke schakel tussen de Belastingdienst en de 
ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De meeste ondernemers in het midden- en 
kleinbedrijf besteden hun administratie en belastingzaken immers uit aan een fiscaal 
dienstverlener. Daarom werkt de Belastingdienst vaak samen met deze beroepsgroep. In 
juni organiseerde de Belastingdienst op zes verschillende locaties in Brabant en Limburg 
zogenaamde ‘expertsessies’ voor fiscaal dienstverleners die veel ondernemers met een 
contante omzetverantwoording tot hun klanten rekenen. Tijdens deze sessies stonden 
kassa’s met het Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen centraal. Zo’n 550 fiscaal 
dienstverleners bezochten deze sessies. Na de zomerperiode zal de Belastingdienst ook in 
andere regio’s vergelijkbare expertsessies houden. 
 
Grip op bedrijfsvoering 
Tijdens de expertsessies komen in verschillende workshops uiteenlopende onderwerpen aan 
de orde. De Belastingdienst geeft bijvoorbeeld voorlichting over de formeelrechtelijke 
aspecten. Aan welke eisen moet een betrouwbare omzetverantwoording voldoen?  Hoe gaat 
de Belastingdienst om met ondernemers die over een keurmerkkassa beschikken? Wat is de 
status van de afleververklaring? De voordelen van een betrouwbaar afrekensysteem voor de 
mkb-ondernemer zelf komen ook uitvoerig aan de orde. Met behulp van een betrouwbaar 
afrekensysteem kan een ondernemer bijvoorbeeld in een oogopslag zien wat de piek- en 
daluren zijn en op basis daarvan zijn personeel inroosteren. Ook ziet hij welk personeelslid 
gemiddeld de hoogste omzet draait per klant. Ook daar kan bij het inroosteren op een 
gunstige manier rekening mee gehouden worden. Uit tal van voorbeelden blijkt dat een 
betrouwbaar afrekensysteem automatisch leidt tot meer grip op de bedrijfsvoering en 
daardoor vaak ook tot een hogere omzet. Uit de expertsessies blijkt dat de fiscaal 
dienstverleners zich sterk betrokken voelen bij het onderwerp. Als tijdens een workshop de 
stelling wordt gepresenteerd “Ik (fiscaal dienstverlener) voel me verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van de administratieve vastleggingen bij mijn klanten” steken de fiscaal 
dienstverleners zonder uitzondering een groen bordje omhoog, waaruit blijkt dat ze de 
stelling allemaal onderschrijven. 
 
 
 
 
 

 

 


