
FISCAAL GEMAK, 
ALLE FISCALE ZAKEN 
SNEL ONLINE GEREGELD. 
 
Fiscaal Gemak staat volledig in de Cloud en is altijd, overal en op elk device  
beschikbaar. Fiscaal Gemak zorgt altijd voor de meest recente versie.  
Je kunt je volledig richten op het snel, correct en volledig verwerken van aangiftes 
en het adviseren van jouw cliënten. 

 

  

Fiscaal Gemak is een fiscaal aangifteprogramma met de modernste technologieën waarmee elk 
kantoor haar klanten optimaal kan bedienen. De software is gebruiksvriendelijk, met begrijpelijke 
taal en biedt overzicht en inzicht waardoor je altijd grip houdt op jouw aangiftepraktijk. 
 
Het programma is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring en uitgebreide kennis van jouw 
sector. Bovendien is Fiscaal Gemak op de hoogte van trends en ontwikkelingen binnen jouw 
marktsegment. 
 



 

Fiscaal Gemak voor bewindvoerders 
Bewindvoerder hebben niet meer de mogelijkheid om aangifte te doen of toeslagen aan te vragen/passen via de DigiD van de cliënt. Aangiftes en het 

aanvragen van toeslagen zal op papier moeten of via E-herkenning. Echter, E-herkenning werkt momenteel alleen voor het doen van aangifte IB en niet 

voor het aanvragen, wijzigen of stopzetten van toeslagen. 

Fiscaal Gemak biedt de oplossing!  

Vanuit de communicatie module binnen Fiscaal Gemak kun je eenvoudig een VIA machtiging regelen voor jouw cliënt: 

• Fiscaal Gemak geeft een totaal overzicht van jouw cliënten en de stand van zaken als het gaat om aangiften of toeslagen. Alles in 1 overzicht. 

• Aangiften doen of toeslagen aanvragen is nog simpeler en gebruiksvriendelijker dan de site van de belastingdienst zelf. 

• SBA-machtigingen voor cliënten kunnen via het portaal worden aangevraagd én gemonitord. Het hiervoor benodigde PKI-overheidscertificaat is al 
in bezit bij de meeste bewindvoerders i.v.m. de digitale communicatie met de rechtbank. 

• Met de optie “middeling” is het mogelijk voor de bewindvoerder geld terug te krijgen waardoor het budget van de cliënt een positieve boost krijgt. 
 

  



JOUW PERSOONLIJKE FISCAAL GEMAK CHECKLIST 
De belangrijkste kenmerken van Fiscaal Gemak op een rij: 
 
Inkomstenbelasting 

 Alle binnen- en buitenlandse aangiftes 
 Flexibele integratie met de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) 

 
Vooraf Ingevulde aangifte (VIA) 

 Geautomatiseerd afhandelen VIA accordering. Geen DigiD 
benodigd 

 Alle gegevens die bekend zijn de fiscus direct beschikbaar 

 
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 

 

Overzicht & Rapportage 

 Totaal overzicht en cliënten en aangiften status 
 Visueel overzicht van het fiscaal rapport 
 Uitgebreide rapportage Inkomstenbelasting 
 Intuïtieve overzichten van berekeningen Toeslagen 
 Middelingsbrief met berekening 

 
Praktijk 

 Uitstelregeling inclusief terugkoppeling SBU 
 Eenvoudig machtiging en verwerking van SBA’s en SBT’s 
 Toewijzen aangiftes/aanslagen aan medewerkers 
 Inlezen winstaangifte vanuit jaarrekening en boekhoudpakketten 

 
Inrichting 

 Kantoor specifieke aangifterapportage templates beschikbaar 
 Zelf in te richten aangifte workflow 
 Two-factor authenticatie 
 Flexibel in te richten rechten en rollen 

 

Conversie & Integratie 
 Koppeling met CRM mogelijk via open API 
 Conversie NAW- en aangiftegegevens mogelijk 
 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 
 

 

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


