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Bijlage: antwoorden leveranciers fiscale aangiftesoftware 
 

Leverancier en website Aangifte 
dividend-
belasting 

Aangifte 
successie-
/schenkings-
recht 

Relatiebeheer Workflow en 
voortgangsbewaking van 
aangiftes 

Onderscheidend vermogen software Opmerkingen 

AFAS ERP Software 
www.afas.nl 

Aanwezig Nog niet Aanwezig Aanwezig De aangifte wordt volledig ondersteund door workflow. Met 
meerdere gebruikers aan een grote fiscale eenheid werken. 
Zeer flexibele rapportage en analyse mogelijkheden t.b.v. 
advies. Volledige ”thincape” berekening. Volledig in web, zeer 
gemakkelijke koppeling met vaktechnische databases tot op 
veld niveau. Uitgebreide mogelijkheden om EKA’s automatisch 
te controleren. De communicatie naar de klant gaat ook volledig 
automatische. Automatisch gekoppeld aan de Profit Portal t.b.v. 
van bijvoorbeeld het accorderen van aangiftes en alle 
correspondentie vanuit  Profit. 1 druk op de knop en je hebt een 
analyse van alle gegevens in Profit Fiscaal. 

Wij hebben een visie over de 
volledige aangiftepraktijk. Hoe je 
van administreren concreet naar 
controleren en innoveren 
(adviseren) gaat. 

Kluwer 
www.kluwerbelastingpraktijk.nl

- - Aanwezig, basis 
CRM systeem 
standaard (zie ook 
bij workflow). 

Uitbreiding CRM, 
declaraties, financieel en 
workflow in het Alure pakket. 

Meerdere aangiftejaren in dezelfde database, waardoor naast 
elkaar weergeven mogelijk is. Meerdere beconnummers per 
database. Schaalbaar van stand-alone tot en met Citrix / 
Terminal server omgevingen. 

- 

Primaccount Software 
www.primaccount.nl 

Aanwezig Module 
schenk- en 
erfbelasting, 
streven 
januari 2011. 

Aanwezig  
Binnen onze 
software is de 
RelatieManager een 
essentieel 
onderdeel. 1) 

Aanwezig  
Voortgang is een essentieel 
onderdeel binnen onze 
software. 2) 

Alle belastingjaren (2001 t/m 2009) voor alle producten 
benaderbaar vanuit 1 pakket. Alle belastingsoorten (niet alleen 
IB, VPB maar ook OB en ICP) eveneens. Alle overzichten zijn 
in HTML te maken en sizen mee met de grootte van het venster 
dat wordt gebruikt (zijn dus altijd leesbaar) en vergen weinig 
opslagruimte. Dit levert o.a. voordelen op voor ruimtebeslag van 
online dossiers.  De diverse koppelingen met CRM pakketten 
zijn uitgebreid en ideaal voor “best-of-breed” oplossingen. Als 
enig pakket koppelen wij met het SRA dashboard. 

Achter de schermen werken wij 
aan de volgende generatie van 
onze fiscale software. Hierin zal 
ondermeer XBRL in de basis 
worden meegenomen waardoor 
zowel de import als de export 
van XBRL bestanden optimaal 
geregeld wordt. De planning is 
dat volgend jaar (dus vanaf 
2011) de eerste producten 
leverbaar zijn. 

Reed Business 
www.elsevierfiscaal.nl 

- Aanwezig - Ondersteuning van 
vastleggen en rapportage 
over de voortgang van het 
aangifteproces. 

Gebruiksvriendelijkheid, inhoudelijke compleetheid, 
rapportagevormen, waarschuwingen en foutafhandelingen, 
intuïtief en snel gebruik, goede prijs kwaliteitsverhouding. 

- 

Sdu Uitgevers 
www.sdu.nl 

- - Aanwezig 
Mogelijkheid om 
gegevens en 
contactpersonen van 
de desbetreffende 
relaties te beheren 

- 
(zie opmerkingen) 

De kracht van SBO ligt in de fiscale betrouwbaarheid en in het 
feit dat SBO als enige pakket een geavanceerde 
beveiligingsmodule biedt. 

Momenteel zijn wij bezig te 
onderzoeken welke eisen onze 
gebruikers aan de invulling van 
een Dashboard stellen. 

Tecknow 
www.tecknow.nl 

- Aanwezig Verwacht Verwacht Prijs / kwaliteit verhouding. - 

Unit4 
www.unit4.nl/accountancy 

- - Aanwezig 
Unit 4 Fiscaal is 
volledig geïntegreerd 
met Unit 4 

Aanwezig 
Er is een volledig in te 
richten workflow 
mechanisme beschikbaar 

Flexibiliteit, volledigheid, intuïtief.,Controle Matrix SBR kan product gerelateerd zijn 
maar ook soms product, rapport 
overkoepelend. Vandaar dat wij 
middels UNIT4 SBR alle 
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Relatiebeheer voor de gebruiker die 
volledig naar inzicht van het 
kantoor kan worden 
uitgebreid. 

relevante velden uit de Unit4 
applicaties kan verzamelen t.b.v. 
generieke mapping, en items 
aanvullen en controleren op 
volledigheid en juistheid. 

1) Hierbinnen wordt o.a. de opdracht vastgelegd en worden koppelingen tussen de relaties onderling (gehuwd, welke winstaangifte hoort bij welke personen) gelegd. De RelatieManager van 
Primaccount heeft importfaciliteiten voor diverse uitgebreidere CRM pakketten zoals Alure, PerfectView, Radar, Afas en AediffiCom. 

2) Middels diverse datumvelden kunnen de door te lopen stadia van de aangifte worden gevolgd en kunnen statusoverzichten worden gemaakt. Nieuw vanaf belastingjaar 2009 is een 
planningsmodule waarmee de afspraken met de IB-cliënten kunnen worden vastgelegd. 
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Bijlage: antwoorden leveranciers fiscale aangiftesoftware m.b.t. ondersteuning XBRL 
 

Leverancier  vWIA IB in XBRL 
formaat 1) 

vWIA VPB in XBRL 
formaat 1) 

WIA importeren in 
XBRL formaat 

Directe koppeling 
met Digipoort 

Koppeling met een of 
meer XBRL Service 
providers 

Koppeling met een of meer 
autorisatieregisters 

Ondersteuning 
een of meer 
digitale 
certificaten voor 
Digipoort   

AFAS ERP Software Op 15 december 2010 
leveren we de 1e 
verkorte winst aangifte 
IB over het aangifte jaar 
2010 op. 

Aanwezig Aanwezig 
Vanuit Caseware 

Aanwezig - Aanwezig 
Diginotar; 
Gibo; 
Flexibel zelf in te richten door 
klant. 

Aanwezig 

Kluwer Vanaf aangiftejaar 2010 
(verschijningsdatum 
januari 2011). 

Vanaf aangiftejaar 
2010 
(verschijningsdatum 
januari 2011) 

- - Met CreAim - - 

Primaccount Software Belastingjaar 2010 Aanwezig 2) Nog niet Met PinkWeb, CreAim 
en Reeleezee. 

Met PinkWeb en CreAim. Nog niet 

Reed Business In ontwikkeling 3) In ontwikkeling 3) 4) Nog niet In ontwikkeling - - 
Sdu Uitgevers Naar verwachting 

volgend aangiftejaar. 
Aanwezig 
Vanaf aangiftejaar 
2009 

6) Aanwezig Momenteel niet Aanwezig 
Onze gebruikers zijn vrij te 
kiezen tussen de aanwezige 
partijen met een publiek 
autorisatieregister. 

Aanwezig 

Tecknow - Nog niet Nog niet Verwacht - - Verwacht 
Unit4 Na derde kwartaal 2010 Na derde kwartaal 

2010 
Aanwezig 
 

Derde kwartaal 2010 5) In onderzoek Aanwezig 

1) vWIA is Verkorte Winstaangifte. 
2) Het XBRL bestand dat momenteel vanuit deze pakketten wordt aangemaakt bevat alleen de balansgegevens en niet de W&V gegevens. Aangezien de Winstaangifte deze gegevens wel 

vereist voldoen de huidige importfaciliteiten, waarbij we vanuit ieder pakket kunnen importeren, beter. 
3) Niet in pakket, via derden in ontwikkeling (dwz onze xml uploaden naar accorderingsservice en vertalen naar XBRL VwiA en doorsturen). 
4) Er bestaan wel al jaren goed werkende importfuncties in XML en CSV formaat die door marktinitiatieven zijn ontstaan. We hebben gemerkt dat deze zeer veel gebruikt worden (de meeste 

boekhoudpakketten hebben deze export), het is dus niet zo dat XBRL-koppeling hier tot enorme wijzigingen zal leiden. 
5) Wij leveren ook UNIT4 Digipoort, middels deze oplossing kan alle communicatie geregeld worden met alle uitvragende partijen. Naast SBR wordt ook Bapi nog volledig ondersteund. 
6) Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken welke importmogelijkheden gewenst zijn. 

 
Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend en is een opgave door betreffende leveranciers. 
 


