
UNIT4 FISCAAL GEMAK, 
UW FISCALE ZAKEN  
SNEL ONLINE GEREGELD. 

Altijd actueel

Snel en efficiënt

Uitgebreide 
analyse

Unit4 Fiscaal Gemak staat volledig in de Cloud en is altijd, 
overal en op elk device beschikbaar. Unit4 zorgt altijd voor 
de meest recente versie. Zo kunt u zich volledig richten op 
het snel, correct en volledig verwerken van aangiftes en het 
adviseren van uw klanten. 

Unit4 Fiscaal Gemak is een fiscaal aangifte
programma met de modernste technologieën 
waarmee elk kantoor klanten optimaal kan 
bedienen. De software is gebruiksvriendelijk, 
met begrijpelijke taal en biedt overzicht en 
inzicht waardoor u altijd grip houdt op uw 
aangiftepraktijk. 

Ons programma is ontwikkeld op basis van 
jarenlange ervaring en uitgebreide kennis 
van uw sector. Bovendien zijn wij op de 
hoogte van trends en ontwikkelingen binnen 
uw marktsegment.
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Volledig aanbod
Alle fiscale aangiftes zijn opge
nomen in het programma: Inkomsten
belasting, Vennoot schapsbelasting, 
Omzet belasting, ICP, Toeslagen en 
dividendbelasting. Ook het opstellen 
van een eenvoudige jaarrekening, 
inclusief deponering, is beschikbaar.

Altijd actueel
Wij zorgen ervoor dat Unit4 Fiscaal 
Gemak altijd actueel is. Zo beschikt u 
altijd over de nieuwste versie van de 
applicatie.

Overal toegankelijk
Met Unit4 Fiscaal Gemak, is het voor 
uw personeel mogelijk om overal en 
vanaf ieder apparaat  op een veilige 
manier  in te loggen op uw online 
werkomgeving.

Intuïtief
Richt zelf uw omgeving in en pas aan 
waar gewenst. De hele applicatie is 
bijzonder gebruikersvriendelijk. Zo 
werkt u kosten efficiënt omdat uw 
nieuwe medewerkers snel kunnen 
beginnen met het verwerken van 
aangiftes.

Optimaal functioneren
Continue controles verzekeren u dat 
Unit4 Fiscaal Gemak optimaal blijft 
functioneren. De performance van 
het programma krijgt de volledige 
aandacht en wordt met name op prijs 
gesteld door de vele gebruikers.

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

Gegarandeerd beschikbaar
Unit4 Fiscaal Gemak kent de laatste 
drie jaar een online beschikbaarheid 
van 99.9 procent!

Veiligheid
Er worden dagelijks backups ge
maakt van uw data en het systeem 
wordt regelmatig, door een onaf
hankelijke partij, gecontroleerd. Uw 
data wordt in Europa opgeslagen.

Integratie
Unit4 Fiscaal Gemak kan makkelijk 
gekoppeld worden aan bijvoorbeeld 
CRMsystemen en/of portalen 
(waaronder: Unit4 PSA Suite, Innolan, 
Unit4 OSW of PinkWeb). Kies zelf voor 
de optimale combinatie binnen uw 
kantoor.

DE VOORDELEN VAN  
UNIT4 FISCAAL GEMAK 
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Inrichting
 Kantoor specifieke aangifterapportage templates 

beschikbaar
 Zelf in te richten aangifte workflow
 Twofactor authenticatie
 Flexibel in te richten rechten en rollen

Praktijk
 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

Vennootschapsbelasting
 Eliminatie op enkelvoudig of geconsolideerd 

niveau
 Automatisch of handmatig consolideren
 Definitieve en voorlopige aangiftes
 Verliesverrekening

Omzetbelasting
 Alle tijdvakken beschikbaar
 Jaaroverzicht

Dividendbelasting
 Volledige aangifte en afdrukbiljet

Middeling
 Totaaloverzicht in de middelingsvoordelen
 Gegevens worden gevuld vanuit de aangifte en 

vanuit de definitieve aanslagen
 Handmatig aanvullen mogelijk

Toeslagen
 Aanvragen, wijzigen en stopzetten
 Koppeling naar rapportage Inkomstenbelasting

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

Migratie
 NAW en aangiftegegevens
 Aanslagen
 Automatisch ophalen gegevensmachtigingen en 

SBU na activering certificaat

Support
 Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met 

vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur

UW PERSOONLIJKE  
UNIT4 FISCAAL GEMAK  
CHECKLIST
De belangrijkste kenmerken van Unit4 Fiscaal Gemak op een rij:

De volledige lijst van Unit4 Fiscaal Gemak functionaliteiten vindt u op www.unit4fiscaalgemak.nl.

http://www.unit4fiscaalgemak.nl


Over Unit4
Unit4 is een toonaangevende leverancier 
van bedrijfssoftware voor dienstverlenende 
organisaties. Met ruim 4.200 medewerkers 
wereldwijd genereert Unit4 een jaarlijkse 
omzet van bijna 600 miljoen euro. Unit4 
levert ERP-, branchegerichte en best-in-class 
applicaties. Duizenden organisaties uit sectoren 
als zakelijke en publieke dienstverlening, 
onderwijs, non-profit, vastgoed, groothandel en 
financiële dienstverlening werken met business 
software van Unit4. 

Unit4 is in business for people.

Copyright © Unit4 N.V. Disclaimer
Alle informatie in dit document is met grote zorgvuldigheid samen

gesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin 

verstrekte informatie kan Unit4 geen aansprakelijkheid aanvaarden, 

evenmin kunnen aan de inhoud van dit document rechten worden 

ontleend.

unit4.com
Unit4 Business Software B.V.

Papendorpseweg 100, 3528 BJ Utrecht

Postbus 5005, 3502 JA Utrecht

T +31 88 247 17 77 
E account.team@unit4.com

Meer weten over Unit4 Fiscaal Gemak?
Lees meer over de mogelijkheden van  
Unit4 Fiscaal Gemak: www.unit4fiscaalgemak.nl.
Of neem contact met ons op voor een vrijblijvend 
gesprek.

http://www.unit4fiscaalgemak.nl

