Werken als fiscalist bij de Belastingdienst
Werken voor Nederland
De Belastingdienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week in beweging.
Zo ook onze fiscalisten. Elke verandering op fiscaal gebied, nieuwe wetten en
nieuwe regelgeving wordt door de fiscalisten van de Belastingdienst getoetst.
De werkzaamheden van onze fiscalisten liggen in het verlengde van
maatschappelijke ontwikkelingen en politieke beslissingen. Dat maakt je werk uniek
en inhoudelijk extra interessant. Want waar anders dan bij de Belastingdienst heb
je bijvoorbeeld te maken met de fiscale consequenties van economische
ontwikkelingen, zoals een online marktplaats voor de verhuur van privéwoningen?
Of de snelle opkomst van een internetonderneming die bemiddelt tussen reizigers
en aanbieders van personenvervoer? Werken bij de Belastingdienst is niet alleen

inhoudelijk heel interessant, je draagt ook bij aan een financieel gezond Nederland.
Dat doe je onder andere door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen
en fiscale kwesties het liefst af te handelen op het moment dat ze spelen, in plaats
van achteraf.
Wat kan ik doen?
Als fiscalist kun je alle kanten op binnen de Belastingdienst. Je kunt je in de
breedte ontwikkelen als manager of juist de diepte ingaan als vaktechnisch
specialist. Afhankelijk van je studie en je ambities kun je bijvoorbeeld werken bij de
Directie Particulieren, de Directie Midden- en Kleinbedrijf of - als je liever met een
internationale component werkt – bij de Directie Grote Ondernemingen. Je kunt aan
de slag als heffingsspecialist of als behandelaar van bezwaar- en beroepschriften.
Of als ontvanger, die niet gaat over het vaststellen van de hoogte van belastingen,
maar over het innen ervan. Je kunt ook werken als aanspreekpunt voor alle fiscale
zaken van een bepaalde onderneming. Waar je ook gaat werken, je werkt altijd aan
het rechtvaardig uitvoeren van onze belastingwetgeving.
Benieuwd naar je mogelijkheden als fiscalist bij de Belastingdienst? Kijk op
werken.belastingdienst.nl/expertises/fiscaal.
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