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Btw-checker 

 

 

Zekerheid over uw btw-administratie 
 
Het belang van juiste data in uw administratie op transactieniveau wordt  
steeds groter. Steeds meer landen voeren verplichtingen in om per transactie 
aanvullende informatie te verschaffen. Wat betekent dit voor uw bedrijf en hoe kan 
Grant Thornton u daarbij helpen? 

 

 

SAF-T rapportage 
 

Binnen de EU stelt een aantal landen het indienen van  

SAF-T (Standard Audit File Tax) rapportages al verplicht. De 

verwachting is dat vele landen volgen. De OECD heeft 

hierop aangedrongen. Wij zien het voornemen van de 

belastingdienst om 1500 data analisten aan te nemen als 

een voorbode dat dit ook snel in Nederland verplicht wordt. 

Dit betekent dat bedrijven op transactieniveau inzage 

moeten verschaffen in het reilen en zeilen binnen het bedrijf. 

Juistheid en betrouwbaarheid van uw data is dan cruciaal. 

Hoe weet u dat uw data in orde is? 

 

 

Is uw data in orde? 
 

Ondernemers vertrouwen erop dat alle transacties binnen 

hun geautomatiseerde accounting systemen goed zijn 

vastgelegd. Uit de ruime ervaring die Grant Thornton heeft 

bij het analyseren van deze gegevens, blijkt helaas dat 

transacties in de verschillende ERP-systemen (zoals SAP, 

Oracle, JD Edwards) niet altijd juist worden verwerkt of op 

juistheid kunnen worden gecheckt vanwege het ontbreken 

van relevante informatie. Bij audits door de belastingdienst 

kan dit tot problemen leiden, maar het kan er ook toe leiden 

dat het financiële management van het bedrijf onjuiste 

informatie krijgt. Bent u er nog zeker van dat uw data op 

orde is? 

 

Een snelle efficiënte check 
kan uitkomst bieden 
 

U wilt zich uiteraard geen zorgen maken over de juistheid 

van uw btw-aangiften in Nederland of elders in Europa. 

Daarom hebben wij de ‘btw-checker’ ontwikkeld, waarmee 

door middel van meer dan twintig checks uw data snel en 

adequaat voor de btw op cruciale onderdelen kan worden 

geanalyseerd. De uitkomst van de analyse en de rapportage 

geeft uw onderneming een indruk van hoe het met de btw is 

gesteld en wat er eventueel verbeterd kan worden. Uit de 

uitkomsten van de btw-checker kan echter ook blijken dat er 

nog een aanzienlijk bedrag aan btw terug te vragen is van 

de belastingdienst. Dit noemen wij ‘cash hunting’. 

 

  

“De uitkomst geeft 
een indruk van 
hoe het met de 
btw is gesteld en 
wat er eventueel 
verbeterd kan 
worden.” 
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Welke checks 
bieden wij u? 

 

De btw-checker bestaat uit meer dan 20 checks.  

Hieronder een overzicht van een aantal checks die 

uw btw-administratie op een hoger niveau brengen: 

 

Hoe werkt de  
'btw-checker' op 
hoofdlijnen? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Btw-advies 

Bent u geïnteresseerd in wat de ‘btw-checker’ voor uw bedrijf kan betekenen, neem dan contact op met Bob van der Steen  

of Robert-Jan Brethouwer.

 

 

 

Bob van der Steen 

Director 

T 088 676 92 90 

E bob.vander.steen@nl.gt.com 

 

 

 

 

Robert-Jan Brethouwer 

Btw-adviseur 

T 088 676 95 64 

E robert-jan.brethouwer @nl.gt.com 

 

www.gt.nl 

 

 

 

  Doorlopende factuurnummerreeks 

 

  Dubbele boekingen 

 

  Creditboekingen 

 

  Gebruik juiste tax-codes 

 

  Geldigheid btw-identificatienummers afnemers 

 

  Geldigheid btw-identificatienummers leveranciers 

 

  Afwijkende btw-percentages 

 

  Komen door u ontvangen of verrichte goederen  

  leveringen en diensten overeen met uw 

  ingediende aangiften omzetbelasting en opgaven 

  ICP? 

 

  Meldingen van betaalde buitenlandse btw 

 

  Analyse van pro-rata's 

 

  Analyse van aftrekbeperkingen 

 

  Analyse van personeelsversterkingen 

 

1. Vanuit XAFfiles of SAP uploaden wij uw data naar 

 de btw-checker 

2. De btw-checker analyseert uw data op de voor uw  

 onderneming relevante btw aspecten 

3. De btw-checker genereert een aantal uitkomsten,  

 die door Grant Thornton wordt beoordeeld 

4. Grant Thornton adviseert u over de uitkomsten en 

eventueel te nemen maatregelen 


