
Tecknow Nederland is een organisatie van belastingadviseurs c.q. computerprogrammeurs.  

Wij werken zeer nauw samen met  Cybersoft, een bedrijf, dat de VPB aangifte ontwikkelt. 

Zij de techniek, wij de fiscale kennis. Wij verlenen licentie voor een aantal van onze 

produkten t.w. Erfbelasting , SBA en Omzetbelasting aan White Cat Software. 

Uw voordeel wij houden toezicht op kwaliteit en ondersteuning.  

De grootste kracht van Tecknow (combinatie van Techniek en know)  ligt nog steeds in het 

feit, dat praktisch alle medewerkers zélf op een of andere manier werkzaam zijn in de fiscale 

aangifte-adviespraktijk. Sterker moeten zijn! 

Dat is de enige manier, die leidt tot gebruiksvriendelijke- en  praktijkgerichte software. 

Wij kennen al jaren het systeem, waarbij belastingadvies kantoren c.q. adviseurs die zeg 

40 aangiften doen, aanzienlijk minder betalen dan een kantoor, dat 1500 aangiftes doet. 

Op de bestelbiljetten wordt de voor u geldende prijs gedetailleerd getoond. 

We leveren aangifte software IB / VPB aan adviseurs die 40 aangiftes doen, maar ook aan een  

klanten die duizenden aangiftes verwerken. 

Kortom… we zijn van alle markten thuis en leveren uitsluitend aan professionele gebruikers.  

Updates: 

In het begin van het jaar ontvangt u van ons een Cd-rom waarop een door ons gecodeerde 

beveiliging  zit. Voor deze Cd-rom rekenen we éénmalig 10 euro codering-behandel kosten.             

Alle andere updates verlopen via ons Updateprogramma : TaxUpdate U hoeft zelf niets te 

doen. Wij controleren voor alle op uw computer staande fiscale produkten of u de laatste 

versie hebt en werken dat voor u bij. Zorg er zelf voor dat alle fiscale programma’s afgesloten 

zijn. 

Indien nodig ontvangt u van ons een “link” per email. U klikt op de link en wij verzamelen al 

uw gegevens en bekijken welke onderdelen bij IB, VPB, Toeslagen enz. bijgewerkt moeten 

worden en werken die vervolgens ook bij. That’s all! 

Let op: Als u op deze link klikt moet u zeker weten dat alle Taxprogramma’s afgesloten zijn. 

Bijwerken van openstaande onderdelen is nooit mogelijk, vandaar. 

Een voorbeeld: 

In de eerste week van januari ontvangt u het IB pakket van dat betreffende jaar.  U kunt dan 

alvast uw klanten gaan helpen. U maakt de aangifte en stuurt geeft uw klant zijn fiscaal 

rapport mee. U kunt echter niets versturen omdat de fiscus domweg op dat moment niet klaar 

is. Dus zult u op het moment dat versturen wel mogelijk is van ons een nieuwe, maar  gratis  

Cd-rom  waarbij de communicatiemodule geactiveerd is. U kunt gaan versturen. 

 

 

Aangifte programma Inkomstenbelasting : TaxIB 



Dit is zgn. concentrisch opgebouwd. D.w.z. dat u alle onderdelen (Arbeid, winst, periodieke 

uitkeringen, pga’s  enz.) benadert vanuit 1 scherm: het  zgn.  Hoofdmenu. 

Op datzelfde scherm staan alle berekeningen van belastingplichtige en partner samen 

vermeld. U ziet dus in één oogopslag de aangifte van ‘man en vrouw’. 

Daar kunt u dus ook zien hoe bijvoorbeeld  of en hoe de  zgn. beperkte heffingskortingen 

worden toegepast. Door op bijv. aan de linker kant op een getal te klikken, komt u 

automatisch in het betreffende onderdeel. Na elke wijziging komt u automatisch terug in dit 

scherm.  

Bij ons heeft u dus niet tientallen tabbladen door te lopen om bijvoorbeeld een  winstaangifte 

te doen. 

Het zgn. Hoofdmenu: 

 

Door te klikken op het getal 26368 roept u automatisch het hieronder getoonde scherm op. 



U kunt op elk getal klikken. Dus op IB I+II+III, zoals we hierboven deden, maar 

zo kunt u ook Kortingen, Saldo, Voorheffing, Eindsaldo I en 

Eindsaldo II oproepen.    Onder elk getal bevindt zich een 

compleet scherm, waar u zeer gedetailleerd ziet wat er ‘onder het 

getal zit’. 

Zelfs onze concullega’s staan er soms likkebaardend bij. En begrijpelijk. Wij 

hebben meerdere (continuiteit!) topprogrammeurs , die ook nog eens deskundig 

zijn op fiscaal gebied. Een unieke combinatie. Wij betalen toptalent een 

vorstelijke beloning, maar hebben geen full-time directeur of accountmanagers, 

verkoopleiders enz.  

 

Om u en indruk te geven,  laten we u achtereenvolgens zien: 

1. Het scherm, dat zich onder het getal heffingskorting(en) zit. 



2. Het scherm dat zich onder het getal 12.975 bevindt (eindsaldo I). 

. 

 

Even klikken op één van de heffingskortingen en u krijgt onderstaand overzicht : 

Belastingplichtige is overal in het pakket rood, de partner groen. 

 

Houdt u het getal 12975 –zoals dit in het hoofdmenu werd getoond – in de gaten. 

Onder dat getal zit het onderstaande scherm., waarin de totale opbouw van het eindsaldo 

exclusief de zgn. TBU, die in Eindsaldo II automatisch verschijnt. 

 



 

En nu zo maar nog wat schermpjes, die zeer beperkt aangeven welke mogelijkheden er in het 

pakket zitten. 



Het bijzondere van dit zoekscherm is, dat het automatisch verschijnt bij het opstarten van het 

IB pakket. Let op dat u op 5 manieren naar de klant kunt zoeken. 

 

 

Bezwaarschrift wordt automatisch in 3-voud uitgeprint. 

1 exemplaar voor de fiscus, 1 voor de consulent en 1 exemplaar wordt automatisch 

geadresseerd aan de belastingplichtige. U kunt tevens aanvinken of u opteert voor de 

vergoeding van artikel 7:15 AWB 

 

 

 

 

 

 



 

Hieronder ziet u dat u uw rapporten , zelfs per onderdeel in kleur kunt uitvoeren. Dit kan bij 

geen enkel softwarepakket op deze manier. 

 

 



 

 



 

 

 

OPTIMALISATIE :  

En dit is dan ons optimalisatie pakket Inkomstenbelasting. Elke euro wordt verdeeld. Op dit 

moment wordt gecheckt of  er verdeling mogelijk is. Bij deze verdeling 8109 en 2533  wordt 

er al een behoorlijk voordeel gehaald. Resultaten worden (indien voordeliger automatisch in 

pakket opgeslagen. Hebt u soms ook een pakket, die de optimalisatie ‘snel of 

nauwkeurig’doet. Gefeliciteerd. 

 



 


