
✓ Geeft op kostenplaatsniveau een motivering van de btw-labeling

✓ Gebruikt PwC’s modellabeling (Fiscaal Portaal Gemeenten)

✓ Diverse rapportagemogelijkheden afhankelijk van uw wens

✓ Voorkomen van systematische fouten in uw ERP-system 

✓ Onderdeel ‘Tax Control Framework’

✓ ERP-systeem onafhankelijk

PwC’s Smart Label Tool labelt voor btw- en BCF-doeleinden uw 
kostenplaatsen snel en objectief, waarbij het de resultaten vervolgens 
overzichtelijk weergeeft. Per gelabelde kostenplaats wordt ook de 
bijbehorende motivering weergeven. Zekerheid in uw systematische 
btw-behandeling, een duidelijk (management)overzicht, correcte 
vastlegging en een besparing van tijd en kosten is wat PwC’s Smart 
Label Tool uw gemeente oplevert.

Koppeling met PwC’s 
VAT Insights mogelijk
• Dit stelt u in staat om de 

financiële gevolgen van de 
voorgestelde wijzigingen
eenvoudig in kaart te brengen.

Smart label tool
Voordelen

• Minimaal 75% wordt
automatisch gelabeld door de 
Smart Label Tool (m.u.v. 
gemeente specifieke projecten
en grondexploitatie)

• Tijdsefficiënt

Voorstellen tot 
aanpassing
• Standaardwijze van 

presenteren van voorstellen tot 
wijzigingen in  uw labeling 
inclusief motivering

SMART Label Tool
• Uw data wordt geanalyseerd

door de Smart Label Tool

• Resultaten worden in 
overeengekomen format 
verwerkt

• Te combineren met onze btw-
analyses in QlikSense

Rapportages
• Analyses worden gemaakt en

begrijpelijk vormgegeven door 
middel van overzichten en
voorgestelde wijzigingen

ERP-systeem
• Beveiligde data-extractie via 

ons bestandsportaal

• Gemeente verstrekt aan PwC 
alle kostenplaatsen met huidige
labeling

Transformatie van data
• De  data wordt gevalideerd en

geschikt gemaakt voor de tool 
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PwC’s
SMART LABEL TOOL

Vaste fees
• Door onze gestandariseerde

aanpak zijn uw kosten beperkt
en afhankelijk van het aantal
kostenplaatsen die gelabeld
moeten worden. Wij treden
graag met u  in overleg en doen
naar aanleiding van dit overleg
een passend aanbod.


