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De toekomst van HT
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Horizontaal Toezicht: elementen
Riskmanagement/controlestrategie
-Corporate Governance/ethiek
-Formele aspecten en praktische uitwerking/ervaringen
-Verschil grote ondernemingen/MKB
-verwerking belastingen in de commerciële jaarrekening,
-problemen per belastingmiddel
-Audit

Riskmanagement 1
- Van Act of God naar meer beheersing.
- Verschillende schandalen leiden tot meer regelgeving.
- Uiteindelijk na regulering verslaggeving en controle daarop
(met bijbehorende standaarden) verschuift de aandacht naar
interne beheersing en standaarden daarvoor.
- COSO ontstaat en wordt een soort standaard.

Riskmanagement 2
- Niet alleen ondernemingen doen aan RM, ook overheden en
meer specifiek toezichthouders.
- Daarbij is aandacht voor responsive regulation en horizontalisering,
waaruit voor fiscale doeleinden Horizontaal Toezicht werd geboren
(maar: VWA en ACM gebruiken gelijksoortige modellen).
- Interne beheersing voor intern gebruik door onderneming kan ook
worden gebruikt door toezichthouder.
- Gevoegd bij meer publieke aandacht en slinkende budgetten voor
toezichthouders zal HT niet meer verdwijnen.
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Riskmanagement 3
- HT biedt voordelen voor ondernemingen en Belastingdienst.
- Voor grote ondernemingen met name van belang voor de financiele publieke
rapportage (voorziening onzekere belastingposities, CBCR).
- Daarnaast wellicht (gepersipieerd als) kwaliteitslogo.

Corporate Governance/ethiek
-

Definitie
Juridisch kader
CG code
Fiscale relevantie
Beleid

Juridisch kader
Er is geen rechtstreekse wettelijke bepaling over CG in Nederland.
- Regulering van deze materie is overgelaten aan de praktijk:
zelfregulering (zie de Code, preambule punt 5).
- Richt zich op de schragende partijen (VM)
- Ingevolge art 391, lid 5, boek 2 BW is deze code aangewezen en
heeft daarmee wettelijke grondslag.
- Naleving goed maar: snel voldaan aan pas toe of leg uit.
- Er is internationale guidance van de zijde van de OECD, waarin in
de laatste versie ook expliciet belastingen zijn opgenomen.

CG code
- Zoals gemeld is de Code een product van zelfregulering.
Het voornaamste doel is dan ook niet letterlijke naleving, maar
beïnvloeding van gedrag.
- De Code is ook flexibel(er dan wet) door het ‘pas toe of leg uit’ principe.
- Inhoud: principes en best practice bepalingen voor gedrag bestuurders,
commissarissen en aandeelhouders.
- De code was Frijns 2008 (maar sinds eind vorig jaar Van Maanen).
Er zijn ook specifieke codes voor specifieke branches (of op komst).

Fiscale relevantie
- Algemeen: aanwezigheid risicobeheersingsmaatregelen is vereist:
aansluiting bij de eerdere slides.
- Taakomschrijving bestuur en RvC en hun verantwoordelijkheden.
- Aanwezigheid beleid op fiscaal terrein en de toetsing daarvan.
- HT vereisten en CG

Beleid
- De eerste vraag is of beleid moet of zou moeten worden gepubliceerd
(gevolg: aansprakelijkheid?).
- Bronnen: gepubliceerd beleid door Nederlandse ondernemingen.
- Publicaties van CBI en VBDO.
- OECD publicaties: BEPS
- Beleid versus cultuur

HT in het MKB
- HT in het MKB kent dus een eigen uitwerking
- Het convenant
-De aansluitovereenkomst
- Internationaal
- Conclusies

Formele aspecten/praktische ervaringen
- Wat is het rechtskarakter van het convenant?
- Wat zijn mogelijke rechtsmiddelen als er problemen zijn en hoe verhouden die
zich tot het fenomeen HT?
- Wat is de invloed van abbb op HT?
- Hoe verhouden boeten zich tot HT?

De toekomst van HT
- HT zal niet meer verdwijnen: de formaties van Belastingdiensten en hun
financiële middelen laten dit (ook politiek) niet toe.
- De toepassing van IT zal toenemen voor ondernemingen en ook
toezichthouders.
- Verschillende toezichthouders zullen informatie gaan uitwisselen.
- Toezicht zal ook gezamenlijk worden uitgeoefend, ook over de grens.
- In een of andere vorm zal iets moeten worden vastgelegd over criteria
waaraan moet worden voldaan. In de praktijk lastig punt, maar partijen
(ook BD) groeien daarin.
- De BD zal zijn eigen PR serieus moeten nemen.
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