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Er kunnen bovendien speciale redenen zijn voor een zelf
standig vooronderzoek. Meermalen is de Inspecteur in het bezit
gekomen van gegevens, die er op wijzen, dat hoogstwaarschijn
lijk belastingontduiking heeft plaats gehad. In die gevallen is
het noodzakeljjk, dat de belastin g-accountant deze gegevens aan
de overgelegde boekhouding toetst. Hij kan er bezwaarlijk den
public-accountant van te voren van in kennis stellen. Blijkt
inderdaad, dat niet alle transacties in de boekhouding zijn ver
werkt, dan zullen belastingplichtige en public-accountant hier
van op de hoogte moeten worden gebracht.
De bovenuiteengezette wijze van werken heeft voor den belasting-aecountant verder dit voordeel, dat hij bij bepaalde be
drijven de bedrijfsuitkomsten kan toetsen aan die van gelijk
soortige bedrijven, hetgeen vooral bij contrôle van winkelzaken
van belang is. De accountantsdienst der Directe Belastingen
beschikt tengevolge van het groote aantal onderzochte zaken
over vele gegevens, die hij bij zijn onderzoek kan benutten.
Wij komen dus tot de conclusie, dat het voor alles beter is,
dat de belasting-accountant zelfstandig een voorloopig onder
zoek instelt en daarbij kennis neemt van de uitgebraehte rap
porten van den public-accountant, alvorens hij zich met dezen
in verbinding stelt.
Het spreekt vanzelf, dat het standpunt bij zaken, die onder
controle staan van accountants, die niet het vertrouwen van den
fiscus genieten, geheel anders is. Hetgeen zij als uitkomst van
hun onderzoek in hunne rapporten neerleggen kan zonder meer
niet worden aanvaard, zoodat hier niet kan worden volstaan
met eene principiëele bespreking van de belastingaangelegen
heden tusschen public- en belasting-accountant. De belastingaccountant zal dan op eigen onderzoek zijn aangewezen.
De arbeid van den public-accountant is van groot belang
voor de Administratie der Directe Belastingen. Het feit, dat
een bedrijf onder volledige controle staat van een te goeder
naam en faam bekend staand accountant, heeft voor haar groote
waarde. Eene wettelijke regeling van het accountantsberoep
zal ook de belasting-administratie ten goede komen. De aangif
ten van belastingplichtigen, die hun bedrijf door een register
accountant laten controleeren, behoeven in het algemeen weinig
tijd te kosten. De register-accountants zouden van hunne con
trole kunnen doen blijken door de aangiftebiljetten mede te
onderteekenen. Dit zou alleen dan kunnen geschieden, indien de
register-accountant ook de contrôle van de privé-administratie
van belastingplichtige heeft. In geval hij alleen de controle van
het bedrijf heeft, zal hij dit op het aangiftebiljet moeten ver
melden. Wellicht ware het nog beter, dat de public-accountant,
in plaats van de aangifte mede te onderteekenen, bij zijn rap
port een nota ten dienste van de Belasting-administratie zou
voegen, zooals in Engeland gebruikelijk is. Daar de fiscale wet
ten niet altijd in overeenstemming zijn met bedrijfseconomische
principes moeten meermalen wijzigingen worden aangebracht
in balans en winstrekening. De public-accountant zou in zijne
nota eene afzonderlijke opstelling kunnen maken en daarbij de
noodige toelichtingen kunnen geven, die van belang zijn.
Bij de bestaande belastingwetgeving geeft de voorgestelde
samenwerking tusschen register-accountants en Belasting
administratie eene moeilijkheid. Zooals bekend is, zijn er ac
countants, die het vertrouwen van den fiscus niet genieten. Dit
geval zal zich ook in de toekomst ten aanzien van de register
accountants kunnen voordoen. De belastingwetten schrijven de
Belasting-administratie ten aanzien van haar ter kennis geko
men feiten geheimhouding voor, waardoor het haar niet mo
gelijk is, om feiten, die h.i. aanleiding geven een accountant als
onbetrouwbaar te signaleeren, ter kennis van den Raad van
Tucht te brengen. De geheimhouding zou ten dezen opzichte
opgeheven moeten Avorden, wil in de toekomst eene volledige

samenwerking tusschen fiscus en register-accountants mogelijk
zijn.
A. N.
DE TAAK VAN DEN ACCOUNTANT IN HET
VERZEKERINGSBEDRIJF

II
Prae-advies uitgebracht op den Verzekeringsdag' van 20 Oct.
1928 door R. A. Dijker, accountant te ’s-Gravenhage
(vervolg van bladz. 86)
Dit zelfde geldt voor een accountantsverklaring; ook daar
zou de waarde der verklaring verkleinen, wanneer de bestuur
ders dei' onderneming, die het attest A\renschen, ten opzichte
van de juistheid van een door henzelf opgemaakt stuk. invloed
zouden kunnen uitoefenen op de wijze waarop de deskundige
tot de zekerheid meent te moeten komen.
De opdrachtgever kan zich vooraf laten inlichten omtrent de
gevolgen, welke het geven van een opdracht als hierbedoeld met
zich brengen aan kosten en aan bemoeiingen met het bedrijf,
maar met de opdracht zelf bepaalt hij voor zoover zulks van
hem afhangt de taak van den accountant. De aard van de op
dracht brengt mede, dat de opdrachtgever zelf geen invloed
mag uitoefenen op de wijze, waarop die opdracht moet worden
vervuld.
Men kan ten opzichte van de jaarrekening of van een balans
en winstrekening niet spreken van een „absolute” juistheid.
Evenmin kan een accountantsverklaring absoluut en volkomen
waarborgen de juistheid van de jaarrekening waarbij ze be
hoort. Er is evemvel in het maatschappelijk verkeer een graad
van nauwkeurigheid ontstaan, vrelke men als norm voor de
jaarrekening mag stellen en eveneens een graad van juistheid,
welke de accountantsverklaring ten opzichte van de jaarreke
ning moet waarborgen. De accountant heeft er voor te zorgen
dat hij zijn taak verricht op een dusdanige wijze, dat hij de ver
antwoordelijkheid kan dragen, die uit het vertrouwen, dat zijn
verklaring normaliter op mag wekken, voortvloeit. Wij zullen
zoo straks trachten dien norm eenigermate te bepalen uit de
relatieve juistheid der jaarrekening zelf. Laten we ons thans
eerst even bezig houden met de taak van den accountant bij de
opdracht, hierboven onder 2°‘ bedoeld.
Bij deze opdrachten liggen de verhoudingen geheel anders.
Hier heeft de opdrachtgever niet de bedoeling een publiek ver
trouwen door een verklaring of een attest op te wekken. Bij
deze opdrachten treedt als regel het adviseerend karakter van
de werkzaamheden van den accountant meer op den voorgrond
dan het controleerend karakter en er is hier slechts sprake van
een verhouding, dus ook van een verantwoordelijkheid, tusschen
den opdrachtgever en den accountant. Deze verhouding en
daarmede de verantwoordelijkheid van den accountant kunnen
worden uitgebreid, doordat derden van het rapport van den
accountant kennis nemen. Dit behoeft niet tot eonsequentiën te
leiden, want de grenzen der verantwoordelijkheid van den
accountant kunnen uit het rapport blijken, doordat zij daarin
nauwkeurig zijn omschreven. Dit is niet het geval bij de in de
vorige opdracht bedoelde attesten, die als regel niet anders
kunnen zijn dan korte verklaringen, welke op zich zelf reeds
vertrouwen opAvekken, ongeacht hun inhoud.
Bij opdrachten als hierbedoeld is de taakbepaling er dus niet
een die uit den aard der opdracht zelf voortvloeit, maar ze kan
bij het verstrekken van de opdracht tusschen den opdrachtgever
en den accountant Avorden overeengekomen.
Niet alleen de beperkte odracht, maar ook de beperkte ver-

