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Master data

Tax determination

Invoicing
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Data that is the basis for Indirect 
Tax return filings



Data People Processes

Deze elementen staan aan de basis van VAT compliance en sijpelen door alles heen, zonder 

dat hier daadwerkelijk wetmatigheden over bestaan. 

1. Data 

• Plenaire sessie besproken

• Uitgangspunt is 

2. People

• Centralized vs Decentralized

• Transparante rollen en verantwoordelijkheden

3. Processes

• Niet alleen van “record to report” maar ook ten aanzien van data, people en 

systeemveranderingen   



Tax 
determination

• Master data & 
transactional 
data

• Requirements

• VAT flows

• VAT logic

Invoicing

• Legal 
requirements

• Invoice layout

• Self billing

• Exchange 
rates

• Fiscal rep

Accounting

• Booking AP 
invoices

• Booking AR 
invoices

• IC invoice 
posting

• Automated 
invoice 
processing

• GL account 
set up

• Manual 
postings

Compliance

• VAT returns

• SAF-T

• Audits

• TCF



Tax determination

• Wat heb je hiervoor nodig?

1. Goede kennis van de business set up en “VAT flows”

Simple business set 
up:

alleen financiele
boekingen volstaan
and handmatige tax 
code met 
beslisbomen

Medium complexe
business set up:

geautomatiseerde tax 
code determinatie

Zeer complexe business 
set up met “single 
source” system:

ofwel geraffineerde
logica systemen
implementeren
ofwel tax engine

Zeer complexe
business set up met 
een divers landschap
aan systemen:

tax engine



Tax determinatie

in ERP systeem

• Afhankelijk van soort systeem kan dit 

vrij ondoorzichtig zijn, immers ERP 

systemen gebouwd als financiele 

boekings systemen dan wel als 

logistieke systemen, en niet voor 

btw-determinatie

• Tax code of tariefstoepassing wordt 

meegegeven met de financiele 

boeking

• Rapport draaien met tax code of 

boekingen met een geboekt btw-

bedrag en dat is de basis voor de 

aangifte

Tax engine

• Ingebouwde logica waarbij je een set 

aan informatie aan de engine 

voorlegt en deze komt terug met een 

resultaat.

• Wat voor resultaat?

– Een btw tarief of

– Een tax code (die aanstuurt dat 

een bepaalt tarief wordt 

berekend)

• Het ERP systeem completeert de 

transactie met de daarbijbehorende 

financiele boeking



“Tax drivers”

VAT determination

Informatie
product

Informatie
vendor

Informatie
customer

• Status vendor

• Status customer

• Btw-nummer van customer

• Product kwalificatie

• Vervoert? Dan ship from /ship 

to

• INCO term

• Moment van levering

• etc



Gecompliceerd voorbeeld

Contract 

manufac

turer

Principaal 

CH

Locale 

sales 

entiteit

Commiss

ionaire

End-

customer



Problemen voor automation

– Numbering range in IT 
 small regulation, difficult to implement

– Recovery of VAT in France 

 payment date

– Reporting bonded goods in VAT return 
 align customs reports and make sure although no tax field it come up in the 

report.



Problemen voor automation 

– Rebates programs
• Goods sold earlier

• Client sends invoice itself

– Free of Charge / Samples
• 100% discount in system

• VAT remittance to TA

– Deferred taxes (reverse charge)
• System wise

• Connection with payments



Moment van btw-determinatie

22-11-2016

Contract
Sales 
Order

Delivery Billing
Payment

receipt

VAT Determination

Quotation

Invoice
Accounting 

document



Keuze: Tax engine

• Diversiteit aan producten: grote spelers op dit moment

• Meerdere ERP systemen “tanken” uit dezelfde logica

• Standaard connectoren (interfaces) beschikbaar van grotere ERP-

systemen naar tax-engines.  Voordeel?

OneSource 
TR

Vertex

Avalara Sovos

Standaard configuratie
Dataset wordt geselecteerd en doorgestuurd

ERP systeem Tax engine
Data element 1

Data element 2

Data element 3

Data element 4

Data element 5

Data element 6

Data element 7

Data element 8

Tax driver 1

Tax driver 2

Tax driver 3

Tax driver 4

Tax driver 5

Tax driver 6

Tax driver 7

Tax driver 8



Tax engine is plug and go!

• Fabel of Feit?

• Grootste uitdaging: corrigeren van de slechte data

– Business set up

– Configuratie (hierarchie opzetten, companies opzetten, data aan elkaar 

verbinden (mappen)

– Tweaken van de data voordat de tax engine er mee aan de slag kan

– Tweaken van de resultaten voordat deze geboekt worden in het systeem



Invoicing

• AR

– Logica in “output form”?

– Aansturen van teksten die op de aangifte moeten komen.

– 1 plek bewaren van de logica

– Fiscal rep

• AP

– Manueel boeken  people & processes

– Geautomatiseerde btw-determinatie na manuele boeking

– Volledig Automatisch scannen & boeken

– Self Billing



Accounting

• VAT GL accounts en VAT ledgers

• Reconciliatie

• Het opzetten van VAT GL accounts

– Open zetten voor boekingen zonder tax code

– Periodiek “clearen” van de accounts



VAT Compliance Solution

ERP VAT 
report

Excel based 
calculations

Compliance 
tools

SAF-T



VAT compliance

VAT returns

Cash accounting system (FR)

Blacklist reports

Annual local listings

SAF-T

Invoicing software requirements (CZ HU)

Statements of Control (HU)



SAF-T

Standard Audit file for Tax

XML bestand

Poland

Portugal

Hungary

Spain

Germany

Austria



SAF-T

• De toekomst?

• Vervanger van de aangiften?



VAT Compliance verplichtingen

VAT 
report 

from ERP 
system

Checks & 
controls

Data 
enrichment

Data 
basis for 

VAT 
returns

VAT 
return 
filing



Checks & controls

1. Reconciliatie met btw ledgers

1. Exchange rates!!

2. Standaard controles & checks op 

• Btw flow matching (risico transacties)

• Execution “unpermitted” transacties

• btw-bedrag boekingen en %

• Customer btw id no’s

• Materiaal codes

Document 
exchange rate

Lokale
exchange rate

Reporting 
country 

exchange rate



Data enrichment

• People & processes uitgangspunt

Beperkingen
van de ERP 

systeem

Kwalitatieve
verbeteringen

in je data



Indirect Tax return filings

• The end stage

• Conduct checks & controls to validate that information in the VAT return 

reports is correct

Knowledge is required of at least:

– VAT flow

– System flow

– Tax codes (meaning and settings)

– VAT id #s

– Invoice layouts

Indirect 
Tax 

return 
filings

Business 
set up 

confirmation

Tax 
determinatio

n

Invoicing
Accounting 
bookings

Masterdata



Indirect Tax Compliance Tools

Procesbeheersing

TCF

Gecontroleerde
aanpassingen

Audit trail



Indirect Tax Compliance tools

• Procesbeheersing:

• “Preparer” Shared Service centre

• “Reviewer”  Global Tax department

• “Submitter” Local market resource



Indirect Tax Compliance Tools

• Audit Trail

• Automatisch in juiste box van de aangifte

• Op invoice level vs op line item niveau aanpassingen doen

• Een audit trail van de aangepaste wijzigingen

– Wie

– Wanneer

– waarom



Indirect Tax Compliance Tools

• Gecontroleerde aanpassingen

• Door controls & checks bestaan consistente aanpassingen

• Geautomatiseerde aanpassingen

– Afhankelijk van het gekozen product


