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Accijns
In een internationale business als de oliehandel is
het essentieel dat uw accijnsregistratie op orde is.
FuelVision’s functionaliteiten op dit vlak hebben
maar één doel: de accijnsregistratie zo eenvoudig
mogelijk maken. De intuïtieve s oftware van Microsoft
Dynamics vormt de core van FuelVision.

De matrix is volledig flexibel in te richten en elke transactie
wordt op de afgesproken manier afgehandeld. Denk aan be
paalde toeslagen, kortingen of vergunningen. Bedragen zijn uit
te splitsen en apart in te boeken. Per artikel is de a
 ccijnsopbouw
te registreren en per datum vast te zetten.
Redencodematrix
In de redencodematrix kunt u vervolgens allerlei kenmerken

HOE WERKT HET?

vastleggen, zoals het accijnsscenario, de bron van de vrijstelling of

De accijns wordt via de accijnsmatrix en redencodematrix

vestigingssoort. Die verschijnen uiteindelijk in massabalans. Hier

bepaald.

mee kunt u controleren of de inslag en uitslag in evenwicht is. Een
must voor een goede administratie. In FuelVision is altijd terug te

Accijnsmatrix

zien welk accijnsscenario en welke redencode is gebruikt. De resul

Bij het invoeren van een order checkt FuelVision de accijns

taten zijn te bekijken in de waardepost, artikelpost en douanepost.

matrix. De accijnsmatrix bestaat uit allerlei verschillende
scenario’s. Welke wordt gebruikt hangt onder andere af van de:

Douanepost

• Boekingssoort: of het een in- of verkooporder is.

De douanepost dient als basis voor de accijnsaangifte,

• Een eventuele accijnsvergunning of -vrijstelling. Met sommige

de massabalans, de aansluiting met het grootboek en

klanten en leveranciers handelt u accijnsvrij. En voor som



mige transacties geldt een vrijstelling. Ook tankwagens vallen

rapportages. In de douanepost staan alle gegevens die nodig
zijn voor een aangifte. U kunt ze gemakkelijk raadplegen, op

onder een dekking van een vergunning. Per klant, leverancier,

kenmerk analyseren en zo nodig uitprinten. Bij een controle

aflever- of orderadres kunt u deze kenmerken registreren.

heeft u alle data paraat en u doet snel aangifte.
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