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1 	Algemeen 

Naar aanleiding van een verzoek om eindcontrole door de provinciale 
accountantsdienst in verband met grote afwijkingen in de afdrachten en 
betalingen van de loonheffing over de jaren 1991 tot en met 1994, heb ik een 
bezoek gebracht aan het kantoor van de accountantsdienst om de loonboek-
houding te vergelijken met de afdrachten loonheffing. 

1.1 ReQhtavoz -m onderneming 

De onderneming wordt gedreven in de vorm van een stichting. 

De stichting is al geruime tijd de werkzaamheden aan het afbouwen, het 
meeste personeel is al afgevloeid. Het resterend personeelslid, de heer van 
Hensbergen, is met ingang van 30 juni 1994 uit dienst. 

Dit betekent dat de stichting vanaf juli 1994 niet meer inhoudingsplichtig 
is voor de loonheffing, het loonbelastingnuimner kan derhalve worden 
afgevoerd met ingang van de maand augu8tt8 1994. 

1.1.1 Bedrijfsvereniging 

De inhoudingsplichtige is aangesloten bij de bedrijfsvereniging voor de 
gezondheid geestelijke en maatschappelijke belangen te Zeist. 

Het aansluitingsnummer is: 23 - 11 - 40042 - 000. 

3. 1.2 Contactpersonen 

De accountant is: 

Naam 	 : Ipa-Acon accountants BV. (voorheen prov. acc. dienst). 
Adres 	 : Wilhelminapark 29. 
Postcode 	: 2012 KC. 
Woonplaats 	: Haarlem. 
Telefoon 	023 - 319539. 

Tijdens de controle gesproken met de heer J. Bos. 
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2 	Loonbelasting 

2.1 Aansluitingen loonadministratie / boekhouding 

2.1.1 Aangiften en Afdrachten 

De aangegeven loonheffingen op de aangiften stemmen niet overeen met de 
bedragen die op het loon van de werknemers zijn ingehouden en die zijn 
afgedragen aan de Belastingdienst. 

De aangiften en betalingen van loonheffing over de jaren 1991 tot en met 
1994 zijn niet helemaal juist gedaan. De aangiften en betalingen zijn in 
verband met de vele adreswijzigingen en moeilijkheden niet altijd op het 
juiste tijdstip betaald en/of tot het juiste bedrag aangegeven. 

Na controle van de loonboekhouding met de afdrachten/betalingen is gebleken 
dat er over een aantal jaren teveel loonheffing is afgedragen. 
De reden voor deze teveel betalingen is niet geheel duidelijk geworden 
tijdens het onderzoek. 

Met de heer Bos heb ik gezamenlijk de betalingen gecontroleerd aan de hand 
van de boekhouding en tot de volgende bedragen gekomen. 

1991 

Loonheffing volgens de loonbelastingkaart en loonboekhouding F. 49.061,- 
Volgens aangiften en aanslagen totaal betaald 	 - 66.106,- 
Volgens de berekeningen teveel betaald 	 F. 17.045,- 

1992 

Loonheffing volgens de loonbelastingkaart en loonboekhouding F. 45.441,- 
Volgens aangiften en aanslagen totaal betaald 	 - 48.662,- 
Volgens de berekeningen teveel betaald 	 F. 3.221,- 

1993 

Loonheffing volgens de loonbelastingkaart en loonboekhouding F. 47.936,- 
Volgens aangiften en aanslagen totaal betaald 	 - 50.757,- 
Volgens de berekeningen teveel betaald 	 1'. 2.321,- 

Deze bedragen kunnen worden teruggeven na ontvangst van een verzoek hiertoe 
van Ipa-Acon accountants BV.( zie brief ). 

1994 

Over het jaar 1994 is tot en met 30 juni 1994 een bedrag van F. 27.562,- aan 
loonheffing verschuldigd, er is afgedragen tot en met juni 1994 een bedrag 

aan loonheffing van F. 23.934,-. 

Resteert een nog te betalen bedrag van F. 598,- aan loonheffing, met de 
heer Bos van het Ipa-Acon afgesproken dat dit tekort betaalde bedrag 
verrekend zal worden met de teruggave over de jaren 1991 tot en met 1993. 

De heer Bos zal nagaan of de salarisbetalingen door de stichting aan de heer 
van Hensbergen inderdaad gestaakt zijn met ingang van 1 juli 1994. 

L1 	L- 
Na ontvangst van de brief met het verzoek om teruggave, kunnen de 
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bovenstaande bedragen terug worden gegeven. 

3 	Slotopmerkingen 

Het onderzoek geeft geen aanleiding tot correcties, wel bestaan er gronden 
om een bedrag te retourneren aan de inhoudingsplichtige. 

De onderstaande bedragen kunnen op verzoek worden teruggegeven: 

1991 F. 17.O4.- 

1992 - 	3.221,- 

1993 - 	2.821,- wordt na verrekening schuld F. 598,- met 1994 F. 2.223,- 

1994 - 	598,- nog te betalen, dit wordt verrekend met de terugave over 
1993. 

Het totaal van de teruggave wordt confrom de brief van de IPA een bedrag van 
F. 22.489,-. Hierop letten bij de opmaak van de verminderingen over de 
diverse jaren. 

De gevolgen van het boekenonderzoek heb ik besproken met de heer J. Bos van 
het accountantskantoor Ipa-Acon. 

De bevindingen van het boekenonderzoek loonbelasting zullen aan de 
bedrijfsvereniging worden meegedeeld. 

Hoogachtend. 

Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Haarlem, 
de inspecteur, 

_J 	 --------- 

W.H. Vermeer. 


