
Het gebeurt de beste bedrijven 
(en hun aandeelhouders): de 
belastingdienst komt langs en doet 

een gedegen onderzoek. Dat onderzoek is op 
zichzelf al vervelend, want het kost veel tijd 
en je vraagt je af: waar zijn ze naar op zoek? 
En dan blijkt er iets in het verleden toch niet 
helemaal goed te zijn gegaan. Facturen die niet 
juist zijn verwerkt, btw die ten onrechte niet 
is afgedragen, een onzakelijke handeling met 
een gelieerde partij, een onjuist uitgevoerd 
belastingadvies. 

Wie heeft zitten slapen? Is het de 
belastingadviseur, de administrateur, de 
accountant? Of is er scherp aan de wind 
gezeild? De belastingdienst wil de onderste 
steen boven krijgen en stuurt lange vragen-
brieven.

Naheffingen en navorderingen dreigen, 
tot vele jaren terug. Met rente en met 
behoorlijke boetes. Worden de naheffingen 
en/of navorderingen niet betaald, dan 
dreigt persoonlijke aansprakelijkheid van 
de bestuurders. In de worstcasescenario’s 
wordt zelfs de FIOD erbij gehaald en dreigt 
strafrechtelijke vervolging.

BooijBikkers is er om u in dergelijke zaken 
bij te staan. Wij onderhandelen met de 
belastingdienst, managen uw fiscale zaak, 
geven second opinions op adviezen van 
belastingadviseurs, doen interne onderzoeken 
en stippelen met u de beste strategie uit. 
Wij pakken het werk op, waar het werk van 
de belastingadviseur ophoudt. Waar nodig, 
procederen we, en als het moet zelfs tot aan 
de Hoge Raad.  Daarnaast coördineren wij 

de werkzaamheden van andere juristen zoals 
betrokken ondernemingsrecht advocaten en 
strafrechtadvocaten als dat nodig is. Ons werk 
is in toenemende mate ook internationaal 
gericht.  Wat te doen als de Nederlandse 
belastingdienst vindt dat een buitenlandse 
vennootschap in Nederland is gevestigd 
voor de belastingheffing? Wat te doen 
als een buitenlandse belastingdienst 
vindt dat een Nederlands bedrijf 
een vaste inrichting heeft in 
het buitenland? Wat als de 
Nederlandse of buitenlandse 
belastingdienst vindt dat 
er sprake is van Aggressive 
Taxplanning? Wij hebben 
ruime ervaring met dergelijke 
gevallen van zogenoemde “Tax 
Controversy” en halen daardoor 
het beste uit de zaak die voorligt. 
In sommige gevallen zullen wij 
adviseren om te kiezen voor mediation 
of een (goed) gesprek.  Omdat wij zelf 
ook mediators zijn kunnen wij inschatten 
wat er nodig is om partijen tot elkaar te 
brengen. En, wij zijn advocaten, met een 
geheimhoudingsplicht.  

U kunt daarom altijd vertrouwelijk met ons 
overleggen.   «

Mr.dr. Arnaud Booij is gepromoveerd fiscaal-advocaat en docent aan de 
universiteit Leiden. Hij heeft ruim een jaar geleden met Charlotte Bikkers een 
boutique-firm opgezet in “tax controversy”.  Zij helpen bedrijven, directie en 
aandeelhouders die in aanvaring komen met de fiscus. 

GEÏNTERESSEERD? 
U kunt geheel vrijblijvend en kosteloos 
een intakegesprek met ons aanvragen 
via info@booijbikkers.nl.

EEN AANVARING MET DE FISCUS! 
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