
Fiscale Strategie 

Beschrijving Alliander
Alliander werkt vanuit een maatschappelijk belang aan 
een betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar energie
systeem voor iedereen. Ten aanzien van de fiscaliteit is 
Alliander zich bewust van haar maatschappelijke rol en de 
impact die wij kunnen hebben met ons fiscaal beleid. 
Belastingen zijn voor Alliander een belangrijke uitgaande 
kasstroom die op een goede manier moet worden 
ge managed. De basis van het fiscale handelen bij Alliander 
is vastgelegd in dit document en geeft op hoofdlijnen weer 
hoe Alliander omgaat met de fiscaliteit binnen de onder
neming. De operationele aspecten van deze fiscale strate  
gie worden nader uitgewerkt in afzonderlijke documenten. 
De fiscale strategie wordt om de drie jaar herijkt.

Fiscale missie en visie Alliander
Wij zijn een betrokken, betrouwbare en transparante 
belasting plichtige onderneming, die haar fair share aan 
belastingen aan de samenleving afdraagt. 
Wij zijn compliant en voldoen aan de geldende fiscale 
wet en regelgeving en jurisprudentie. Compliant 
betekent voor ons dat wij sturen op het tijdig indienen 
van een juiste en volledige aangifte – stellig en zonder 
voorbehoud – en waarbij de verschuldigde belasting tijdig 
wordt betaald. Wij hebben daarbij zicht op fiscale kansen 
en fiscale risico’s, waarop wij zoveel mogelijk proactief 
acteren. Wij optimaliseren onze fiscale positie en houden 
daarbij rekening met onze maatschappelijke positie. 

Invulling van de missie en visie
Rollen en verantwoordelijkheden
Het fiscale beleid voor de Rijksbelastingen valt onder de 
verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en wordt 
uitgevoerd door de afdeling Fiscale Zaken. 
De scope van Fiscale Zaken is gericht op de fiscale gang 
van zaken van de hele Alliander Groep. Daarbij houdt 
Fiscale Zaken toezicht op de naleving van de fiscale 
verplichtingen, treedt op als intern adviseur, 
aanspreekpunt voor fiscale aangelegen heden met 
betrekking tot de Rijksbelastingen en onderhoudt 
contacten met interne en externe stakeholders. Waar 
nodig wordt de Fiscale Zaken bijgestaan door een 
externe belastingadviseur. Tevens is Fiscale zaken 
exclusief aanspreekpunt voor de Belastingdienst. 
Ten aanzien van de buitenlandse activiteiten van 
Alliander onderhoudt Fiscale Zaken nauw contact met 
de verantwoor delijken voor de fiscaliteit aldaar, met de 
adviseurs van de buitenlandse groepsmaatschappijen 

en waar nodig met de buitenlandse fiscale autoriteiten, 
al dan niet met tussenkomst van adviseurs. 

Toepassing van de regelgeving
We maken gebruik van fiscale faciliteiten en houden 
daarbij rekening met onze maatschappelijke positie. Dat 
betekent dat wij bij toepassing van de fiscale regels de 
bedrijfsvoering volgen. Structuren en transacties dienen 
reëel en maatschappelijk aanvaardbaar te zijn. Wij 
houden ons niet bezig met fiscale grensverkenning. 
Daaronder verstaan wij dat wij geen structuren opzetten 
waarvan enkel belastingbesparing het hoofddoel is. 

Relatie met de Belastingdienst
Wij hebben een open en transparante relatie met de 
Belastingdienst, waarbij we met elkaar streven naar het 
werken in de actualiteit. Als uitvloeisel daarvan heeft 
Alliander een handhavingsconvenant voor de Rijksbelas
ting middelen gesloten met de Belastingdienst waarbij de 
onderlinge relatie is gebaseerd op transparantie, begrip en 
vertrouwen. 

Fiscaal beheersingskader
Alliander streeft er naar om fiscaal in control te zijn om 
zo te voldoen aan haar fiscale missie. Daarvoor zijn de 
belangrijkste potentiële fiscale risico’s in kaart gebracht 
waarbij op fiscale beheersing wordt gekoerst. Dit doen 
we onder meer door gebruik te maken van een fiscaal 
beheersingskader, ook wel een Tax Control Framework 
(TCF) genoemd. Dit TCF maakt geïntegreerd onderdeel 
uit van het Business Control Framework van Alliander. 
Hierin worden periodiek de controles uitgevoerd, 
waaronder de fiscale controles.

Transparantie
Alliander is transparant over haar afdrachten in de 
financiële rapportage, zoals de jaarrekening. Daarin 
wordt de belastingheffing per heffingsmiddel voor de 
vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzetbelasting 
en dividendbelasting opgenomen voor zowel in 
Nederland als in het buitenland. Daarnaast worden de 
effectieve belastingdruk voor de vennootschapsbelasting 
en de latente belastingvorderingen en verplichtingen 
vermeld in de jaarrekening.

We zijn transparant richting interne en externe 
stakeholders ter zake van alle relevante dossiers op het 
gebied van fiscaliteit.


