Unit4 Fiscaal Gemak

JOUW FISCALE ZAKEN
SNEL ONLINE GEREGELD
Unit4 Fiscaal Gemak is een cloudoplossing die op elk
moment, overal en op elk device beschikbaar is. Unit4 zorgt
altijd voor de meest recente versie. Zo kun jij je volledig
richten op het snel, correct en volledig verwerken van
aangiftes en het adviseren van je cliënten.
Unit4 Fiscaal Gemak is een fiscaal
aangifteprogramma die gebruik maakt van
de modernste technologieën waarmee
elk kantoor haar cliënten optimaal kan
bedienen. De software is gebruiksvriendelijk,
met begrijpelijke taal en biedt overzicht en
inzicht waardoor je volledig grip houdt op je
aangiftepraktijk.

De software is ontwikkeld op basis van
jarenlange ervaring en uitgebreide kennis
van jouw sector. Bovendien zijn wij door het
doen van continue onderzoek op de hoogte
van trends en ontwikkelingen binnen jouw
marktsegment én weten we wat er bij je
cliënten speelt.

WAT HEEFT UNIT4 FISCAAL GEMAK
JE TE BIEDEN?
Belastingsoorten

Veilig aangiftes indienen en opslaan

De volgende belastingsoorten zijn momenteel beschikbaar in Unit4 Fiscaal
Gemak en worden elk jaar verder uitgebreid:

Zowel de opgeslagen gegevens als het communiceren met de uitvragende
partijen, zoals de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel dient natuurlijk
op de meest veilige methode te geschieden. Aangiftes en toeslagen worden
verzonden met een PKI-overheidscertificaat en gegevens zijn veilig online
opgeslagen op een virtual private .Net server waar alleen Unit4 Fiscaal Gemak
op wordt gehost. De hosting wordt gedaan door de gerenommeerde partij
Amazon. Wij hebben de beveiliging samen met dit gerenommeerd bedrijf dat is
gespecialiseerd op het gebied van de beveiliging van servers en applicaties,
ingericht op een niveau dat je van een softwareleverancier mag verwachten.

• Aangifte vennootschapsbelasting (A en C)
• Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers (W, F, C, M)
• Aangifte inkomstenbelasting voor particulieren (P, F, C, M)
• Aangifte omzetbelasting
• Suppletie aangifte omzetbelasting
• ICP-opgaaf omzetbelasting
• Aanvragen, wijzigen en stopzetten van toeslagen
• Aanvragen van uitstel
• Servicebericht Aanslag (SBA + SBT)
• Servicebericht Uitstel
• Voorlopige aanslag inkomstenbelasting (P, W, C)
• Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting
• Aangifte dividendbelasting
• Aangifte Schenkbelasting
• Aangifte Erfbelasting
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Eenvoudig de vragen in de aangifte
beantwoorden
Gemak dient de mens. Unit4 Fiscaal Gemak ook. Eenvoudige vragen, heldere
uitleg, duidelijke stappen en zo min mogelijk klikken zorgen ervoor dat het
afhandelen van je aangiftes nog eenvoudiger wordt. Je vindt bij ons geen
paginalange lijsten met ja/nee-vragen, maar heldere omschrijvingen die je
aanvinkt als ze van toepassing zijn.

Jaarcijfers slechts één keer
invullen en deponeren bij de
KvK
Vanuit je administratie of jaarrekeningsoftware kun
je in RGS formaat, CSV, XML of door middel van een
grootboekrekeningimportwizard op detailniveau de
gegevens importeren in de aangifte of jaarrekening.
Als jouw administratiesoftware de mogelijkheid
biedt om naar CSV te exporteren, maak je met de
grootboekrekeningimportwizard een koppeling
met de velden in Unit4 Fiscaal Gemak. Zo hoef je
nooit meer handmatig een kolommenbalans over te
nemen. Na het opstellen van de aangifte exporteer
je de ingevulde gegevens naar de jaarrekening,
van waar je na het toevoegen van toelichtingen en
grondslagen, direct je jaarrekening voor kleine en
micro entiteiten via SBR kunt deponeren bij de KvK.
Je kunt naast de toelichtingen en grondslagen ook
diverse kengetalen, grafieken en een activastaat
opnemen. Zo leg je gegevens nog slechts één keer
vast voor de aangifte en jaarrekening. Dit voorkomt
fouten en bespaart veel tijd.
Als de jaarrekening op fiscale grondslagen
voldoende is voor je cliënt kan je van deze
gegevens heel eenvoudig een overzichtelijk rapport
met grondslagen en/of grafieken, voor afdrukken.

3 | UNIT4 FISCAAL GEMAK

Optimaal middelen
Op de Overzichtspagina Middeling zie je in
één oogopslag wat het beste middelingstijdvak
is van alle belastingplichtigen. Je kunt de
middelingsgegevens ook handmatig verwerken
voor nieuwe klanten. In de middelingsmodule
worden inkomensgegevens automatisch uit de
aangiftes inkomstenbelasting én servicebericht
aanslagen opgehaald. De applicatie berekent zelf
welk middelingstijdvak optimaal is voor jouw cliënt.

Altijd up-to-date informatie
In het overzichtsscherm zie je alle aangiftes.
Aangiftes zijn eenvoudig te doorzoeken ongeacht
of deze deels zijn ingevuld of al zijn ingediend.
Je krijgt ook direct inzicht in aanslagen die de
Belastingdienst oplegt en of deze afwijken van de
door jou ingediende aangifte. De planningspagina’s
bieden je inzicht in de aangiftes omzetbelasting
en ICP-opgaaf maar ook aangiftes inkomsten- en
vennootschapsbelasting die jouw kantoor nog moet
indienen over een bepaald tijdvak / aangiftejaar.

IN HET KORT:
UNIT4 FISCAAL GEMAK
Volledig aanbod

Intuïtief

Slimme integratie van de data

Alle fiscale aangiftes zijn opgenomen
in het programma: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting, ICP, Toeslagen en dividendbelasting. Ook het opstellen
van een eenvoudige jaarrekening,
inclusief deponering, is beschikbaar.

Richt zelf je omgeving in en pas aan
waar gewenst. De hele applicatie
is bijzonder gebruiksvriendelijk,
zodat ook nieuwe medewerkers snel
kunnen beginnen met het verwerken
van aangiftes.

De beschikbare data binnen Unit4
Fiscaal Gemak wordt op relevante
plaatsen hergebruikt. Zo zie je
bijvoorbeeld in de winstaangifte bij
de verplichte specificatie Vordering/
Schuld omzetbelasting, de gegevens
van de Btw-aangiftes terug.

Altijd actueel

Optimaal functioneren

Veiligheid

Wij zorgen ervoor dat Unit4 Fiscaal
Gemak altijd actueel is. Zo beschik jij
altijd over de nieuwste versie van de
software.

Continue controles verzekeren je dat
Unit4 Fiscaal Gemak optimaal blijft
functioneren. De goede performance
van de software krijgt alle aandacht
en wordt door de vele gebruikers
bijzonder op prijs gesteld.

Er worden dagelijks back-ups
gemaakt van jouw data en de
applicatie wordt regelmatig door een
onafhankelijke partij gecontroleerd.
Jouw data wordt in Europa
opgeslagen.

Overal en altijd toegankelijk

Makkelijke migratie

Integratie

Met Unit4 Fiscaal Gemak is het
mogelijk om overal en vanaf ieder
apparaat op een veilige manier in
te loggen op jouw online werk
omgeving. Deze cloud-applicatie kent
een ongekend hoge beschikbaarheid
én performance.

Dankzij vele ervaringen met kantoren
die de overstap al hebben gemaakt
naar Unit4 Fiscaal Gemak, hebben we
veel kennis in huis om je te helpen bij
het converteren/migreren van je data.

Unit4 Fiscaal Gemak kan eenvoudig
worden gekoppeld aan bijvoorbeeld
CRM-systemen en/of portalen
(waaronder: Unit4 PSA Suite, Innolan,
Unit4 OSW of PinkWeb). Je kiest zelf
voor de optimale combinatie binnen
jouw kantoor.
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JE PERSOONLIJKE
UNIT4 FISCAAL GEMAK
CHECKLIST
De belangrijkste functionaliteit op een rijtje:
Inrichting

Vennootschapsbelasting

Middeling

 Kantoorspecifieke aangifterapportage templates
beschikbaar
 Zelf in te richten aangifteworkflow
 Twee-factor authenticatie
 Flexibel in te richten rechten en rollen

 Eliminatie op enkelvoudig of geconsolideerd
niveau
 Automatisch of handmatig consolideren
 Definitieve en voorlopige aangiftes
 Verliesverrekening

 Totaaloverzicht in de middelingsvoordelen
 Gegevens worden gevuld vanuit de aangifte en
vanuit de definitieve aanslagen
 Handmatig aanvullen mogelijk

Praktijk

Btw-aangifte en ICP-opgaaf






Uitstelregeling inclusief terugkoppeling SBU
Machtiging en verwerking van SBA’s en SBT’s
Toewijzen aangiftes/aanslagen aan medewerkers
Inlezen winstaangifte vanuit jaarrekening en
boekhoudpakketten

Inkomstenbelasting
 Alle binnen- en buitenlandse aangiftes
 Flexibele integratie met de Vooraf Ingevulde
Aangiftes (VIA)
 Lijfrente met historie van de reserveringsruimtes
van voorgaande jaren
 Verliesverrekening








Alle tijdvakken
Suppletieaangifte
Rapportage met overzicht van alle aangiftes
Btw-gegevens tonen in ICP-opgaaf
Btw-gegevens tonen in Winstaangifte IB/Vpb
Import ICP-opgaaf m.b.v. CSV-bestand

 Vanuit de winstaangifte
 Variabele teksten bij grondslagen op elk niveau
 Publicatie Kamer van Koophandel

Migratie

Toeslagen

 NAW- en aangiftegegevens
 Aanslagen
 Automatisch ophalen gegevensmachtigingen en
SBU na activering certificaat

 Aanvragen, wijzigen en stopzetten
 Koppeling naar rapportage Inkomstenbelasting

Support

De volledige lijst van Unit4 Fiscaal Gemak functionaliteiten vind je op www.fiscaalgemak.nl.
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Jaarrekening

 Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur

Over Unit4
Unit4 is ‘in business for people’. Sinds
het begin van de jaren tachtig hebben
wij ons gespecialiseerd in software voor
serviceorganisaties waar mensen centraal
staan en het verschil maken. Onze
technologie is van essentieel belang voor de
organisaties die we bedienen - het verbetert
hun efficiëntie en productiviteit en stelt
mensen in staat om juist tijd te besteden aan
hun eigenlijke werk zoals het helpen van
hun klanten.

Meer weten over Unit4 Fiscaal Gemak?
Lees meer over de mogelijkheden van
Unit4 Fiscaal Gemak: www.fiscaalgemak.nl.
Of neem contact met ons op voor een vrijblijvend
gesprek.

Door gebruik te maken van de nieuwste
technologieën kunnen onze klanten
bedrijfskritische gegevens beter dan
ooit interpreteren. Onze cloud ERP- en
industriegerichte oplossingen leveren snelle
inzichten voor organisaties in sectoren zoals
de zakelijke dienstverlening, het hoger
onderwijs en de publieke en non-profit
sector. Met onze software kunnen mensen
meer waarde creëren voor zichzelf, hun
organisatie en hun klanten.

unit4.com
Unit4 MKB Software B.V.
Papendorpseweg 100, 3528 BJ Utrecht
Postbus 5005, 3502 JA Utrecht






+31 88 247 17 77
account.team@unit4.com
Unit4.com
Twitter
Linkedin
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