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Paard (11 okt. 2018) 
Ik ben de enige belastingadviseur in een klein accountantskantoor. Een DGA vraagt ons 

kantoor in hoeverre hij het sponseren van het paard van zijn dochter kan aftrekken van de 

Vpb. Mijn manager vraagt mij dit uit te zoeken. Ik kom tot het oordeel dat dit voor een kwart 

zou kunnen, als de dochter reclame-uitingen doet bij wedstrijden. Mijn manager zegt dat de 

klant 100% aftrek in gedachten heeft en dat ik niet altijd zo voorzichtig moet doen. Zo raken 

we klanten kwijt. Wat doe ik? 

  

1. Ik blijf bij mijn oordeel dat 25% reëel is en breng dat advies uit aan de klant. 59% 

2. Om toch iets tegemoet te komen aan mijn manager en de klant, adviseer ik 50% af te 

trekken. 3% 

3. Ik stel mijn manager voor dat hij een advies geheel onder zijn eigen verantwoordelijkheid 

uitbrengt. 32% 

4. Anders … (geef een toelichting in het vakje “Reacties en slotopmerking”) 5% 
 

Slotopmerking NOB (7 nov. 2018): Vrijwel alle respondenten houden terecht vast aan hun 

professionele oordeel ondanks interne druk vanuit commerciële overwegingen. Ca 1/3 trekt zo 

nodig zijn handen van de zaak af, ca. 2/3 brengt advies uit aan de klant precies zoals hem dat 

goed dunkt.  

 

------------- 

 

 

Slimmigheidje (7 nov. 2018) 
Ik ben beginnend belastingadviseur op een middelgroot kantoor. Ik woon een gesprek bij van 

mijn manager met een goede klant. De betreffende vennootschap heeft een behoorlijk bedrag 

aan winst gemaakt, waardoor de klant meer belasting moet betalen dan waar hij zich prettig 

bij voelt. Mijn manager geeft tijdens het gesprek aan dat hij hier wel een iets voor weet. Hij 

stelt voor een managementovereenkomst met datum 1-1-2017 op te stellen tussen de 

winstgevende vennootschap en een verliesgevende vennootschap met een vergoeding van een 

x bedrag per maand, zodat we precies uitkomen op een managementvergoeding ter hoogte 

van de winst van de vennootschap. Hij vraagt mij vervolgens de aangifte 

vennootschapsbelasting 2017 op te stellen uitgaande van dezemanagementovereenkomst. Wat 

doe ik? 

 

1. Ik maak de aangifte zoals gevraagd. 10% 

2. Ik maak de aangifte zoals gevraagd en leg in een mail vast dat ik het op deze manier doe 

in uitdrukkelijke opdracht van de manager, maar dat ik het niet eens ben met deze gang 

van zaken. 19% 

3. Ik vertel de manager dat ik mijn vingers niet wil branden en daarom niet wil werken op dit 

dossier. 33% 

4. Ik vertel de manager dat ik mij genoodzaakt zie een partner over de antedatering te 

informeren. 39% 

 

Slotopmerking NOB (21 nov. 2018): Ook een beginnend belastingadviseur zal zich niet 

kunnen verschuilen achter de verantwoordelijkheid van de manager voor zijn advies om een 



 

4 

overeenkomst te antedateren. Respondenten die in een mail vastleggen dat zij op de hoogte 

zijn van de antedatering en desondanks de managementovereenkomst verwerken, maken het 

er echt niet makkelijker op voor zichzelf, mocht de Belastingdienst of de FIOD de zaak 

onderzoeken. Of er voor gekozen wordt om niet mee te werken of dat er overlegd wordt met 

een partner, zal mede afhangen van de cultuur in de organisatie.  

 

------------- 

 

 

Hoe lang nog (21 nov. 2018) 
Ik ben beginnend belastingadviseur bij een groot belastingadvieskantoor. Tijdens het 

opstellen van een aangifte voor een cliënt signaleer ik een adviesmogelijkheid. Als de cliënt 

een bepaalde structuur opzet kan hij een aanzienlijk bedrag aan belasting besparen. De 

(advies)kosten voor het opzetten van deze structuur zijn hoog en de wetgever heeft 

aangekondigd per 1 januari 2020 een streep door de werking van deze structuur te zetten. Ik 

vertel dit alles aan mijn leidinggevende, een senior manager. Deze reageert enthousiast en wil 

de cliënt vandaag nog telefonisch informeren over de kans belasting te besparen. Dat de 

belastingbesparing van tijdelijke aard zal zijn, wil hij niet vertellen om te voorkomen dat de 

cliënt het niet de moeite waard vindt. Wat doe ik? 

 

1. Tijdens het telefoongesprek laat ik mijn leidinggevende de klant informeren over de 

mogelijkheid om belasting te besparen. Ik houd mijn mond. 10% 

2. Voor het telefoongesprek vraag ik aan een partner wat hij ervan vindt. Als hij er net zo 

over denkt als mijn leidinggevende, leg ik me bij de gang van zaken neer. 39% 

3. Tijdens het telefoongesprek met de klant vul ik mijn leidinggevende aan door te vertellen 

dat de belastingbesparing van tijdelijke aard zal zijn. 33% 

4. Ik zeg tegen mijn leidinggevende dat ik – bij nader inzien - niet wil meewerken aan het 

opzetten van de structuur. 17% 

 

Slotopmerking NOB (5 dec. 2018): De minderheid van de respondenten onderneemt geen 

enkele actie en laat de leidinggevende ongehinderd zijn gang gaan. De zorgplicht van een 

belastingadviseur brengt mee dat deze de cliënt informeert over relevante wetswijzigingen die 

op stapel staan. Het kantoor neemt dus een risico op een claim door de cliënt niet te vertellen 

over de blijkbaar bekende plannen van de wetgever. Het is natuurlijk de vraag of de cliënt 

schade zal oplopen. Dat is in beginsel alleen het geval als de kosten van het opzetten (en 

eventueel het ontmantelen) van de structuur hoger zijn de belastingbesparing tot 2020. Tot 

een vertrouwensbreuk tussen cliënt en kantoor zal het zeker leiden.  

 

------------- 

 

 

Zwarte Sinterklaas (5 dec. 2018) 
Ik ben belastingadviseur en eigenaar van een belastingadviespraktijk. Wij hebben Sinterklaas 

met enkele Pieten uitgenodigd om zijn verjaardag op 5 december ’s middags te komen vieren 

met ca. 45 kinderen van mijn medewerkers en enkele goede klanten. Afgesproken is dat wij 

van Sinterklaas een rekening zullen ontvangen. ‘s morgens vroeg belt Sinterklaas dat hij zo’n 
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rekening toch wel veel gedoe vindt en dat hij graag aan het begin van het bezoek een envelop 

met contant geld ontvangt. Hiervoor kunnen we geen betalingsbewijs ontvangen. Wat doe Ik? 

 

1. Ik zeg Sinterklaas af. 41% 

2. Ik voldoe aan het verzoek van Sinterklaas. 23% 

3. Ik voldoe aan het verzoek van Sinterklaas, maar beding dan wel 21% korting. 14% 

4. Ik voldoe aan het verzoek van Sinterklaas, maar bel hem 6 december op dat ik alsnog een 

factuur wil en dat ik anders de Belastingdienst over hem tip. 22% 

 

Slotopmerking NOB (21 dec. 2018): Waar vind je op 5 december nog zo snel een andere 

Sinterklaas met Pieten? 40% is bereid het risico te nemen de uitgenodigde kinderen teleur te 

stellen, voor de rest is dat echt een no go. Ca. 37% vindt een zwarte uitbetaling doen van een 

relatief gering bedrag in deze situatie niet iets om je druk over te maken, zelfs niet als 

belastingadvieskantoor. Een klein percentage wil er dan zelf ook beter van worden (de 

respondenten die kozen voor antwoord 3). Bijna een kwart van de respondenten neemt niet 

het risico de middag met huilende kinderen en boze ouders te moeten doorbrengen, maar 

passen er ook voor medewerking te verlenen aan belastingfraude.  

 

------------- 

 

 

Lang leve de renteaftrek (21 dec. 2018) 
Ik ben belastingadviseur bij een groot kantoor en werk met een collega voor een belangrijke 

cliënt, een woningcorporatie. De corporatie gaat hard geraakt worden door de 

renteaftrekbeperking van ATAD1 per 1 januari 2019. Mijn collega heeft een idee om de 

gevolgen van de renteaftrekbeperking enigszins te mitigeren. Hij wil in 2018 een 

onderhoudsvoorziening vormen, en deze over een aantal jaren weer geheel laten vrijvallen. 

Hierdoor ontstaat na 1 januari 2019 meer ruimte voor renteaftrek. De onderhoudsvoorziening 

wordt enkel gevormd met het doel om belasting te besparen en is volgens de letter van de wet 

toegestaan. Wat doe ik? 

 

1. Ik werk het idee samen met mijn collega uit. 37% 

2. Ik zeg het idee eerst te willen voorleggen aan de eindverantwoordelijke partner. 46% 

3. Ik probeer mijn collega het idee uit zijn hoofd te praten. 5% 

4. Ik stel voor de casus voor te leggen aan de Belastingdienst. 12% 

 
Slotopmerking NOB (7 jan. 2019): Het idee van de collega is volgens de letter van de wet 

toegestaan, maar strekt er slechts toe de renteaftrekbeperking per 1 januari 2019 zoveel 

mogelijk te ondergraven. Kortom het idee behoort in ieder geval tot de categorie adviezen 

waarop vanuit de politiek en maatschappij kritiek bestaat. Bijna de helft van de respondenten 

vindt het dan ook iets om eerst aan de eindverantwoordelijke partner voor te leggen. Welke 

koers wil het kantoor varen? Een klein percentage wil het idee zelfs direct uit het hoofd van 

de collega praten. Vermoedelijk riekt het naar hun smaak te veel naar fraus legis. Een iets 

groter percentage wil overleggen met de Belastingdienst. Als die niet protesteert, kan voor 

deze respondenten het idee ten uitvoer worden gebracht. Ruim 1/3 deel van de respondenten 

gaat zonder overleg aan de slag met het idee. De gedachte is vermoedelijk dat er geen vuiltje 
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aan de lucht is, nu het vormen van een onderhoudsvoorziening volgens de letter van de wet is 

toegestaan.  

 


