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De AKD
btw-scan
“Grip op btw;
voorkom risico’s,
benut kansen”

De btw-regelgeving is en blijft volop in beweging. En
ook uw onderneming staat niet stil. Daarom is het
raadzaam om van tijd tot tijd te beoordelen of de
toepassing van btw binnen het bedrijf nog in lijn is met
de activiteiten die worden verricht. We zien geregeld
ondernemingen die sneller gaan dan de btw-inrichting
van hun administratie kan bijhouden. Zij lopen daardoor niet alleen onnodige risico’s, maar laten ook geld
liggen doordat kansen niet worden benut.
De AKD btw-scan

AKD heeft drie typen scans ontwikkeld waarmee u op een snelle en efficiënte manier

Type III: “in control” onderzoek

inzage kunt krijgen in de btw-positie van uw onderneming. Zoekt u alleen naar de

In aanvulling op onze werkzaamheden in het kader van een type II onderzoek besteden

bevestiging dat uw onderneming de btw-regels juist toepast? Of wilt u ook weten of de

wij bij het “in control” onderzoek tevens aandacht aan de btw-processen in uw organi-

interne btw-processen op orde zijn? Wij zorgen voor een scan die aansluit bij uw wensen

satie. We kijken dus niet alleen naar de fiscaaltechnische zaken, maar wij vormen ook een

en inspeelt op het specifieke marktsegment waarin uw onderneming actief is.

oordeel over de volgende zaken en de mogelijkheden tot optimalisatie daarbij:

Type I: het ‘btw-gevoel’ gesprek

- de wijze waarop de btw-aangifte tot stand komt

Als ondernemer of financieel verantwoordelijke binnen de onderneming heeft u over het

• welke personen zijn betrokken bij het aangifteproces?

algemeen een gevoel bij de administratie van de onderneming en hoe dit zou moeten

• wat zijn hun verantwoordelijkheden?

uitpakken richting de btw-aangiften. Tijdens een gesprek met u zullen we stilstaan bij de

•	hoe zorgt uw organisatie ervoor dat wetswijzigingen tijdig en juist worden

ondernemingsactiviteiten, de btw-administratie van de onderneming en eventuele

geïmplementeerd?

btw-aandachtspunten. We informeren u tijdens dit gesprek direct over btw-risico’s én
kansen die er wellicht zijn. Ook kunnen wij u op de hoogte stellen van de voor u van
toepassing zijnde toekomstige btw-wijzigingen. Wanneer daar aanleiding toe is, kan dit
gesprek worden gevolgd door een uitgebreidere btw-scan of nader btw-advies.

- de inrichting van uw administratie
•	welke btw-codes zijn actief? Dekken deze de verschillende inkomende en
uitgaande transactiestromen?

Type II: de high level btw-scan

Het “in control onderzoek” is prima geschikt als vendor due diligence of als een opstap

Deze scan bestaat uit de volgende onderdelen:

naar een tax control framework. Met een tax control framework heeft u vergaand inzicht
in uw tax processen en kunt u naar ook de Belastingdienst vertrouwen hebben dat uw

-	Interview met de financieel verantwoordelijke en/of de persoon die verantwoordelijk is

onderneming compliant is voor de btw.

voor de btw-aangiften;
•	Beoordeling van de btw-behandeling van de diverse goederen- en dienstenstromen (geen integrale controle);

En wat dan daarna?
Wanneer een gesprek of scan aanleiding geeft tot nadere btw-advisering, een verdere

• Controle van een aantal representatieve verkoopfacturen;

(integrale) controle van de ingediende btw-aangiften, contact of afstemming met de

• Een inhoudelijke beoordeling van een aantal (standaard)contracten;

Belastingdienst of anderszins, dan kunnen wij u daarin uiteraard ondersteunen.

•	Een check van de laatste drie á vier btw-aangiften op het invullen van de
juiste aangifterubrieken;
•	Een beknopt gespreksverslag met daarin onze bevindingen, aandachtspunten
en aanbevelingen.

Een voordeel van het uitvoeren van een high level btw-scan of het “in control” onderzoek
is dat wij daarna voldoende btw-inzicht hebben in uw onderneming, zodat een jaarlijkse
btw-check of beoordeling van nieuwe activiteiten snel en efficiënt kan gebeuren. Ook
geeft een dergelijke scan richting de Belastingdienst het signaal dat u bewust bezig bent

Deze high level scan geeft op hoofdlijnen inzicht in de btw-positie van uw onderneming.
De scan toetst of de belangrijkste algemene en specifieke btw-regels bekend zijn binnen
uw organisatie, helpt risico’s op btw-gebied te signaleren, evenals kansen.

De AKD btw-scan

met uw btw-verplichtingen, hetgeen vertrouwen zal wekken.

