
Nieuwe belastingadviseur uitgekozen … proficiat, maar doe hiervan wel melding bij de fiscus 

In deze roerige tijden waarbij de prijs/kwaliteit verhouding (ook) in de fiscale- en accountancy branche 
steeds meer onder druk komt te staan, wordt nog wel eens gewisseld van belastingadviseur. Op enig 
moment kan een larenlange vertrouwensrelatie haarscheurtjes vertonen en is de liefde van de baan. 

Niet zelden als gevolg van ondoorzichtig declaratiebeleid, alsmaar stijgende uurtarieven, voortdurende 
wisseling van de wacht binnen de advieskantoren en het gevoel “slechts een nummer te zijn”, kunnen op 
enig moment onoverkomelijke fricties ontstaan tussen de adviseur en de klant. 

Onderhuidse irritaties die als een “veenbroei” ongemerkt verder smeulen, openbaren zich dan opeens, als 
zich in markt van de zakelijke dienstverlening een prima alternatief voor doet, ten opzichte van de 
bestaande adviseur. U herkent dat vast wel. Overal is marktwerking. 

Heeft u eenmaal het vertrouwen gegeven aan uw nieuwe adviseur, dan is het belangrijk dat de oude- en de 
nieuwe adviseur vervolgens in “collegiaal overleg” de dossieroverdracht regelen. Dat verloopt doorgaans 
vlekkeloos. De klant hoeft daar in principe helemaal niets van te merken. 

Daarnaast is het belangrijk om uw switch van adviseur te melden bij de fiscus. Ikzelf doe dat automatisch 
richting fiscus, als zich een nieuwe klant heeft gemeld. Doet u dit niet c.q. laat u dit niet doen, dan kan het 
voorkomen, dat de fiscus de correspondentie nog naar de oude adviseur stuurt. Als gevolg daarvan kan 
het nog wel eens voorkomen, dat fatale termijnen verstrijken, zonder dat adequate acties zijn ondernomen. 
De fiscus kunt u niets verwijten, want die hebben geen weet van uw switch. 

In overleg met uw nieuwe adviseur kunt u dan ook beter meteen de fiscus schriftelijk informeren, dat u 
een nieuwe belastingadviseur in de arm heeft genomen. Mocht het misgaan en het komt tot een procedure, 
dan kunt u richting de rechter tenminste aangeven hoe een en ander in de vork steekt. 

Wellicht dat de rechter in voorkomende gevallen clementie wil tonen, als er wat mis is gegaan als gevolg 
van foutieve correspondentie van de fiscus naar uw oude belastingadviseur. We bellen, sms-en, twitteren, 
what’s appen, emailen ons de hele dag wat af, maar een simpel briefje naar de fiscus (uit beleefdheid) om 
de nieuwe belastingadviseur te introduceren, wordt helaas nog wel eens vergeten. Hou het in ieder geval 
in de gaten, als u met de gedachte loopt om te switchen van adviseur. 
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