BELASTINGADVIES

PRODUCTSHEET – VAT MONITOR

Een X-ray van uw organisatie
Speelveld

De Belastingdienst en andere stakeholders gaan steeds
meer over op informatiegedreven toezicht, veelal
gebaseerd op data-analyse. Data-analyse vormt een
uiterst effectief middel in het opsporen en valideren
van risico’s in de processen en belastingaangiften.
De focus komt daarmee steeds sterker te liggen op
de omzetbelasting om drie redenen:
X Omzetbelasting is de belangrijkste
inkomstenbron van de overheid;
X Op Europees niveau wordt jaarlijks voor bijna
€ 200 miljard aan btw-inkomsten misgelopen;
X Btw is een transactiegedreven belasting en
daardoor uitermate geschikt voor data-analyse.

De Belastingdienst: data-analyse
achterhaalt de fouten in uw
processen en aangiften!
Door de slimmere toepassing van controlemiddelen is
de Belastingdienst in staat eerder fouten in de processen
en aangiften omzetbelasting op te sporen. Heeft de
Belastingdienst eenmaal de fouten in de aangifte omzetbelasting opgespoord, dan is het te laat voor een
vrijwillige verbetering. Een controle mondt dan ook
snel uit in naheffingsaanslagen met boetes en rente.

Omzetbelasting: complexe
wetgeving en in potentie
enorme materialiteit
De btw-behandeling van de door u verrichte transacties
is afhankelijk van talloze feiten en omstandigheden.
Daardoor treden al gauw fouten op in uw processen
en in de btw-aangiften. Die fouten zijn veelal (erg)

nieuwe
perspectieven

moeilijk waar te nemen met traditionele middelen.
De hoge bedragen die met omzetbelasting in uw onderneming gemoeid zijn, maken echter dat in uw onderneming een grote blootstelling aan risico’s bestaat,
maar wellicht ook dat fiscale kansen onbenut blijven.

Data-analyse

Hoewel u met interviews en een checklist een goed
beeld kunt krijgen van de btw-positie van uw onderneming, gaan sommige risico’s schuil onder de
oppervlakte.
Om ook de gezondheid onder de oppervlakte te kunnen
screenen, is een ‘X-ray’ van uw organisatie nodig. Hiervoor gebruiken we data-analyse. Op die manier worden
processen gecontroleerd, die normaal gesproken alleen
aan de dag komen als er al een signaal van disfunctioneren is. Hierbij zijn allerlei stakeholders gebaat, waarbij
de Belastingdienst doorgaans de belangrijkste is.

Hoe blijft u de
Belastingdienst voor?

De BDO VAT Monitor biedt u de kans om uw processen
en btw-aangiften door te lichten op fiscale fouten en
kansen door middel van data-analyse. In sommige
gevallen kan data-analyse significante verbeteringen
in uw cashflow creëren. Ook bent u door middel van
de inzichten en resultaten van deze analyses beter in
staat om de Belastingdienst te bewijzen dat u 'in
control' bent. Dat kan enorm meehelpen in het geval
de Belastingdienst bij u boekenonderzoek uitvoert en
wil gaan naheffen. Data-analyse en monitoring geeft
de Belastingdienst bijvoorbeeld aanleiding de steekproef bij controle te reduceren. Maar ook in het kader
van horizontaal toezicht kan de BDO VAT Monitor
worden ingezet in het Tax Control Framework.
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Hoe werkt de BDO VAT Monitor?
De BDO VAT Monitor haalt data op uit uw ERP-systeem en verricht analyses met uw data. De uitslagen
van deze analyses worden in gebruikersvriendelijke
formats gedeeld en voor u inzichtelijk gemaakt.
Uiteraard helpt uw BDO-adviseur u desgevraagd bij
interpretatievragen en gaat uw BDO-adviseur op
zoek naar btw-risico’s en kansen. Vervolgens kunt u
in overleg met uw BDO-adviseur afstemmen welke
vervolgacties worden genomen op grond van de
uitslagen van de analyses.
Daarnaast kan de BDO VAT Monitor worden voorafgegaan of uitgebreid met een module voor steekproefanalyse. Hiermee kunt u periodiek blijven monitoren of
de getroffen fiscale beheersmaatregelen doeltreffend
zijn en blijven. Zo nodig kunt u hierop bijsturen. Het

gaat de Belastingdienst om de inrichting van het
leerproces en daar helpt de BDO VAT Monitor u
uitstekend bij!
Door gebruik te maken van de BDO VAT Monitor hoeft
u zelf niet te investeren in dure programma’s voor dataanalyse of steekproefcontrole. Echter, als u deze investering wel wenst te doen, dan kunnen wij u ook
adviseren bij de inrichting van btw-analyse door de
BDO VAT Monitor op deze programma’s te implementeren. U kunt dan zelf de data-analyse uitvoeren.
Met de BDO VAT Monitor blijft u de Belastingdienst
dus voor en kunt u naheffingen en boetes voorkomen
en fiscale kansen benutten. Kortom, door middel van
de BDO VAT Monitor kunt u in controle blijven.

nieuwe
helderheid
Fiscale wetten en regels veranderen continu. Belastingvraagstukken worden steeds complexer. En de
maatschappelijke roep om transparantie groeit. Hoe houdt u als bestuurder en ondernemer het overzicht
in dit dynamische fiscale landschap? En hoe krijgt u uw fiscale stip op de horizon scherp?
BDO Belastingadvies biedt u nieuwe helderheid. Dit doen we door met een frisse blik naar uw organisatie
te kijken. Door ingewikkelde belastingzaken te vertalen naar verhelderende adviezen en concrete oplossingen.
En door samen op te trekken om uw zakelijke én persoonlijke doelen te bereiken. Samen komen we tot
een fiscale strategie die helder uitzicht biedt op duurzaam succes.

Meer weten?

José van Twisk
T 06 - 531 65 686
E jose.van.twisk@bdo.nl
Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot stand
gekomen, maar is in algemene bewoordingen gesteld
en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze
publicatie bevat geen advies voor concrete situaties,
zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden om zonder advies
van een deskundige op basis van de informatie in
deze publicatie te handelen, na te laten of besluiten
te nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is
toegesneden op uw concrete situatie, kunt u zich
wenden tot BDO Accountants & Belastingadviseurs
B.V. of een van haar adviseurs. BDO Accountants &
Belastingadviseurs B.V., de met haar gelieerde
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Wilt u uitleg over de werking van de tool of een afspraak met uw adviseur? Neem contact op met
onderstaande personen.

Anne Marieke Smits
T 06 - 506 81 054
E annemarieke.smits@bdo.nl
partijen en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van
handelen, nalaten of het nemen van besluiten op
basis van de informatie in deze publicatie.
BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam
geregistreerd merk.
In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding
van de organisatie die onder de merknaam ‘BDO’
actief is op het gebied van de professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies en advisory).

BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.
handelt tevens onder de namen: BDO Accountants,
BDO Belastingadviseurs, BDO Global Outsourcing,
BDO International Tax Services, BDO IT Audit &
Security, BDO Tax Consultants.
BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. is lid
van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar
Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en
maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van
juridisch zelfstandige organisaties die onder de
naam ‘BDO’ optreden.

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter
aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van
de BDO Member Firms.

