Valkenswaard, 15 september 2004

Fac et spera
Doe en blijf hopen

Na een telefonisch onderhoud met een medewerkster van de belastingdienst vermoed ik dat
bovenstaande slogan hun credo voor komend jaar zal zijn. Het zojuist gevoerde gesprek ging over
een voorlopige aanslag welke aan een cliënt was opgelegd. Bij controle constateerde ik dat het
vastgestelde box 1 inkomen in geen velden of wegen in de buurt kwam van hetgeen door mij
aangegeven. Het gesprek:
Hallo, met de belastingdienst. Goedendag, met Martijn Hersbach. Ik heb een voorlopige aanslag van een
cliënt ontvangen maar ik kan geen soep koken van het door jullie vastgestelde belastbaar inkomen. Het lijkt
wel of jullie de gegevens van een andere persoon hebben gebruikt. Dat zou best eens kunnen. Pardon? Ja
mijnheer, wij sluiten hier niets meer uit. Ik kijk eens in de gegevens van Heerlen. Het komt ook wel eens voor
dat niet alle pagina’s van de aangifte worden ingelezen, dan gaat het ook niet goed. Nee, alle pagina’s zijn
toch ingelezen…….Even kijken bij de meldingen. Ah, deze aangifte is ingelezen op het moment dat een
softwarefout in de programmatuur van ons zat. Winst uit onderneming werd daardoor niet ingelezen.
Vandaar het negatieve inkomen. Ik zal blij zijn als het volgend jaar elektronisch gaat, het probleem van niet
ingelezen pagina’s kan dan niet meer voorkomen. Nou, ik niet zo blij zijn mijnheer. U hebt nog niet veel
vertrouwen in de nieuwe methodiek? In het geheel niet.

Afijn, dit stukje ‘inside information’ doet vermoeden dat niet alleen adviseurs niet gereed zijn voor
de elektronische aangifte maar dat ook de belastingdienst zelf nog met vele problemen kampt. Fac
et spera luidt het credo!
Wist u overigens dat onze belastingdienst wel de meest efficiënte ter wereld is? Dat ze vanuit Japan
en Amerika komen kijken hoe onze belastingdienst het hier heeft geregeld? (Serieus!). Dat
ongeveer 85% van alle particuliere aangiften al per modem of diskette worden aangereikt en de
fiscus hier enorme kostenvoordelen uit heeft gehaald. Dat de ‘pc privé regeling’ onlangs met
onmiddellijke ingang is afgeschaft? Dat particulieren wat mij betreft als tegenprestatie hun aangifte
Inkomstenbelasting maar weer op papier moet gaan indienen?
In deze roerige tijden van ‘afschaffen van prepensioen’, ‘afschaffen van pc privé regeling’, ‘niet
algemeen verbindend verklaren van CAO’s’ etc, heeft u eigenlijk maar één houvast: de degelijke
inhoud van onze fiscale nieuwsbrief FISCAAL ACTUEEL.
Wij wensen u veel leesplezier!
Martijn Hersbach CB

