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VERBETER UW CASH-FLOW DOOR
EEN BETER DEBITEURENBEHEER
NIEUWE FIETSENREGELING
PER JANUARI 2020
BTW VERHOGING
VAN 6% NAAR 9%
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EINDEJAARSTIPS
Voorkom desinvesteringsbijtelling
Wanneer u het voornemen hebt om een bedrijfsmiddel te verkopen dat u minder dan vijf jaar geleden hebt aangeschaft, dan
is het voor u misschien raadzaam het bedrijfsmiddel pas begin
2019 te verkopen. Mogelijk kunt u hiermee een desinvesteringsbijtelling beperken of zelfs voorkomen.

Maximaliseer uw kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Uw recht op investeringsaftrek vervalt als u het maximale investeringsbedrag van 314.673 euro overschrijdt. Dreigt u dit maximumbedrag te overschrijden, dan kan het raadzaam zijn om
investeringen (deels) uit te stellen tot 2019.

Tijdige indiening WBSO-aanvraag
Als uw onderneming het voornemen heeft om per 1 januari
2019 S&O-werkzaamheden te starten, moet tijdig een WBSOaanvraag worden ingediend. Voor zzp’ers geldt de deadline van
1 januari 2019. Houdt deze termijnen goed in de gaten

Voorkom verliesverdamping*
Als hoofdregel geldt dat verliezen negen jaar voorwaarts verrekenbaar zijn. Na die termijn verdampen de nog niet verrekende
verliezen. Mogelijk kunt u verliesverdamping per 2019 voorkomen door in 2018 maatregelen te treffen. Verliezen behaald vanaf 2019 zullen nog maar zes jaar verrekenbaar zijn.

Voorkom fiscale verliezen
Is achterwaartse verliesverrekening naar 2017 voor uw vennootschap niet mogelijk? Dan kan het voor u juist gunstiger zijn
om het ontstaan van fiscale verliezen in 2018 zoveel mogelijk te
voorkomen en uit te stellen in verband met de beperkte voorwaartse verliescompensatietermijn. De regels van goed koopmansgebruik bieden daar enige ruimte voor.

Nieuwe tarieven vennootschapsbelasting
Uw vennootschapsbelastingtarief gaat veranderen. Dit gebeurt
stapsgewijs en geldt zowel voor het hoge tarief (nu 25 procent)
als voor het lage tarief (nu 20 procent). Het hoge tarief gaat
stapsgewijs uiteindelijk naar 20,5 procent (2019: 25 procent,
2020: 22,55 procent en 2021: 20,5 procent). Het lage tarief gaat
stapsgewijs naar 15 procent (2019:19 procent, 2020: 16,5 procent, 2021:15 procent).
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Beperking afschrijving gebouwen
in eigen gebruik
Bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting mogen vanaf 1 januari 2019 slechts
afschrijven op een gebouw in eigen gebruik totdat
de boekwaarde gelijk is aan de WOZ-waarde (tot op
heden was dit 50 procent van de WOZ-waarde). Dit
betekent dat het vanaf 2019 nog belangrijker is dan
voorheen om de WOZ-beschikking te controleren en
indien nodig bezwaar aan te tekenen. Voor gebouwen die in gebruik zijn genomen voor 1 januari 2019,
maar waarop minder dan drie volledige boekjaren is
afgeschreven, geldt overgangsrecht. Op basis van
dit overgangsrecht mag u na 1 januari 2019 nog afschrijven volgens de oude regels, totdat u in totaal
drie volledige boekjaren hebt afgeschreven.

Benut de werkkostenregeling optimaal
Het is raadzaam om te controleren of u de werkkostenregeling optimaal hebt benut. U kunt bijvoorbeeld
nagaan of u de vergoedingen en verstrekkingen die
u in 2018 aan uw werknemers hebt gegeven, correct
hebt verwerkt en waar gewenst hebt aangewezen.
U kunt na afloop van het jaar niet alsnog vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen. Ook is deze controle een goede gelegenheid om te inventariseren
of u voor het komende kalenderjaar rekening moet
houden met extra werkkosten ten opzichte van het
afgelopen jaar.

Voorkom overschrijding werkkostenbudget
Als de door u aangewezen vergoedingen en verstrekkingen het 1,2%-werkkostenbudget voor
2018 overschrijden, bent u over de overschrijding
80%-eindheffing verschuldigd. De aangifte loonheffingen in januari 2019 is de laatste aangifte waarin u
deze heffing kunt aangeven. Als u eindheffing moet
afdragen door overschrijding van het werkkostenbudget, dan kan dit een aanleiding zijn voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden of regelingen om een
overschrijding van het budget in 2019 te voorkomen
of te beperken.

Bespaar premie door tijdige controle
beschikking Werkhervattingskas
Een goede controle kan in de praktijk een premiebesparing opleveren. Als u als werkgever geen eigenrisicodrager voor de Werkhervatting Gedeeltelijk

Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet bent, dan ontvangt
u rond deze periode uw beschikking gedifferentieerde premie
Werkhervattingskas van de Belastingdienst. Gelet op de relatief
korte bezwaartermijn is het raadzaam om deze beschikking zo
snel mogelijk te controleren.

Vraag loonkostenvoordeel aan
Per 2018 is het systeem van premiekortingen vervangen door
het loonkostenvoordeel (LKV). LKV is een tegemoetkoming voor
werkgevers die oudere of arbeidsgehandicapte werknemers in
dienst nemen. U kunt in uw aangifte loonheffingen te kennen
geven voor welke werknemers u recht meent te hebben op een
tegemoetkoming. Het LKV ontvangt u pas na afloop van het kalenderjaar als eenmalige uitkering. Voor alle groepen LKV moet
u in het bezit zijn van een doelgroepverklaring, die uiterlijk drie
maanden na een indiensttreding of herplaatsing moet zijn aangevraagd.

Bijtellingspercentage voor leaseauto’s
Sinds 1 januari 2017 gelden er nieuwe bijtellingspercentages voor
leaseauto’s. Deze zijn van toepassing vanaf het jaar dat de auto
op naam is gezet in het kentekenregister en blijven (maximaal)
vijf jaar van toepassing. De bijtellingspercentages zijn als volgt:
Het 4%-bijtellingspercentage voor emissieloze (elektrische) auto’s wordt per 1 januari 2019 alleen nog maar toegepast voor
de eerste 50.000 euro van de cataloguswaarde van de auto. Dit
betekent dat voor emissieloze auto's met een hogere catalogusprijs dan 50.000 euro die in 2019 op naam zijn gezet, het reguliere bijtellingspercentage van 22% zal gelden voor het bedrag
boven de 50.000 euro.

BTW-TARIEF WORDT
VERHOOGD NAAR 9%
Op 1 januari 2019 gaat het lage btw-tarief omhoog van
6% naar 9%. Dit btw-tarief geldt bijvoorbeeld voor sportbeoefening, levensmiddelen, kappers, logies, sportbeoefening en recreatie. Als de prestatie in 2018 is geleverd,
dan kunt u 6% btw belasten; ook als u de factuur pas in
2019 maakt. Als u in 2018 vooruit factureert voor een in
2019 te verrichten prestatie dan moet u in 2018 6% btw
op de factuur vermelden en in 2019 3% extra afdragen
(ook als u de verhoging van 3% niet doorberekend aan
uw klant). Er is één uitzondering: als het in 2018 vooruitgefactureerde bedrag ook in 2018 wordt betaald, dan
hoeft u de 3% verhoging niet af te dragen.

Bijtellings%

2018

2019

Reguliere leaseauto's

22%

22%

Nulemissieauto's

4%

4% (tot € 50.000,-)
22% (over het surplus)

Benut de giftenaftrek voor giften van uw bv
aan anbi en steunstichting sbbi
Giften uit uw bv aan een anbi en aan een steunstichting sbbi komen onder voorwaarden in aanmerking
voor de giftenaftrek voor de vennootschapsbelasting.
De aftrek bedraagt ten hoogste 50 procent van de
winst met een maximum van 100.000 euro. Een van
de voorwaarden voor aftrek van een schenking aan
een anbi is dat u als aandeelhouder geen doorslaggevende zeggenschap mag hebben over de anbi als
verkrijger van uw gift. Als uw bv een zakelijk belang
heeft bij de betaling aan een goed doel, is er sprake
van zakelijke kosten die volledig aftrekbaar zijn voor
de vennootschapsbelasting, zonder plafond. Wij
adviseren per geval aan de hand van de feiten en
omstandigheden te beoordelen of het om zakelijke
kosten of om een gift gaat.

Vermenigvuldig uw giftenaftrek van uw gift
vanuit uw bv aan culturele instellingen
U mag uw gift met 1,5 vermenigvuldigen voor de
giftenaftrek vennootschapsbelasting, met een maximum van 2.500 euro. Oorspronkelijk was de multiplier
bedoeld als een tijdelijke maatregel om de culturele
sector (fiscaal) extra te stimuleren. Het kabinet heeft
echter besloten de multiplier structureel te maken.

DE STUDIEKOSTEN
VAN UW KIND OP DE BV
Studerende kinderen kosten een vermogen. Er is
gelukkig in veel gevallen studiefinanciering mogelijk, al zorgt dat na afloop wel voor een studieschuld. Is het mogelijk om vanuit uw BV uw kind
tegemoet te komen in de studiekosten?

KIND OP DE PAYROLL BIJ UW BV?
Arbeidscontract. U sluit als werkgever/BV met uw
kind een arbeidsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden die voor andere werknemers zouden gelden.
De loonkosten zijn voor de BV aftrekbaar.

Bijkomend voordeel. Als uw kind ten minste drie jaar op
de payroll staat, kunt u ook de aandelen in de BV fiscaalvriendelijk schenken door gebruik te maken van de
bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956.

Loon onbelast uitbetalen. Het loon is bij uw kind weliswaar belast, maar omdat er recht bestaat op de heffings- en arbeidskorting, hoeft uw kind pas vanaf een
jaarinkomen van ruim € 6.700,- belasting te betalen.
U kunt uw kind dus per maand zo’n € 560,- onbelast
betalen. Let op. De verdiensten van uw kind moeten
reëel zijn, dus ongeveer gelijk aan wat een vergelijkbare
werknemer zou verdienen. Voor zover het loon bovenmatig is, zijn deze kosten niet aftrekbaar bij de BV. Dit
wordt als een verkapte winstuitdeling gezien.

Studiekosten vergoeden. Bij de studiekosten die u
onbelast aan uw medewerkers kunt vergoeden, kunt
u denken aan lesgelden, kosten van studieboeken en
andere leermiddelen en reiskosten voor lesbezoek. Dit
schept dus mogelijkheden als uw kind bij u meer verdient dan bovengenoemde grens of ook over andere
inkomensbronnen beschikt. Let ook op of u onder de
werkkostenregeling nog een bedrag onbelast aan uw
kind kunt betalen.

Werknemersverzekeringen. Indien het kind een
echte dienstbetrekking heeft, is hij ook verzekerd voor
de werknemersverzekeringen. Als u uw kind ontslaat,
heeft hij dus ook nog recht op een uitkering. Let op. Er
kan getoetst worden of er wel sprake is van een gezagsverhouding.

Auto van de zaak? Heeft uw studerende kind geen
recht op een gratis ov-kaart om op het werk te komen,
dan is een auto van de zaak wellicht een optie. Staat
uw kind op de payroll, dan zijn de kosten voor uw bedrijf aftrekbaar en heeft uw kind te maken met de bekende bijtelling.

ONTWIKKELINGEN ROND DE TRANSITIEVERGOEDINGEN
Compensatie transitievergoeding
na twee jaar ziekte
Werkgevers krijgen een compensatie voor de betaling van
de transitievergoeding als zij een werknemer ontslaan vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (na twee jaar ziekte).
De compensatie is afkomstig uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). De ingangsdatum is 1 januari 2020, met
terugwerkende kracht voor alle ontslagen vanaf 1 juli 2015.

Overige aanpassingen transitievergoeding
Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding, zelfs tijdens de
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proeftijd. De opbouw van de transitievergoeding bij lange
dienstverbanden wordt verlaagd: voor elk jaar dienstverband gaat de transitievergoeding een derde maandsalaris
bedragen, ook voor dienstverbanden langer dan tien jaar

Verlenging proeftijd tot vijf maanden
De maximaal toegestane proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt verlengd van twee
naar vijf maanden. Voor arbeidsovereenkomsten die voor
een periode langer dan twee jaar worden gesloten wordt
de proeftijd verlengd van twee naar drie maanden.

VERBETER UW CASHFLOW DOOR EEN BETER DEBITEURENBEHEER!
Bent u zich bewust van de liquiditeit die u nodig heeft
om uw klanten op factuurbasis te kunnen leveren?
Bij menig bedrijf is de DSO (days still ouststanding)
al snel 60 dagen. Bedraagt uw omzet per maand
bijvoorbeeld € 50.000,- dan is uw uitstaande saldo al
snel € 100.000,-.

definitie van een klant? Is dat iemand die uw goederen of
diensten afneemt, of iemand die op tijd betaald? Realiseert
u zich hoeveel impact dit heeft op uw liquiditeit? In veel gevallen kan het interessant zijn om uw debiteurenbeheer uit
te besteden aan uw CijferMeester. Dit zorgt vaak voor een
betere cashflow waardoor u meer aandacht kunt besteden
aan uw corebusiness.

Verbeter uw cash-flow
U kunt uw “cash-flow” verbeteren als uw klanten sneller betalen. Wacht niet met het versturen van de factuur voor de
door u geleverde goederen of diensten. Het mag voorzich
spreken dat hoe sneller u factureert, hoe sneller u betaald
wordt. Het kan interessant zijn om uw klanten een korting
te geven wanneer zij uw factuur sneller betalen. Dit kan
voordeliger zijn dan het financieren van uw werkkapitaal.

Besteedt uw debiteurenbeheer uit
Het opvolgen en nauwgezet in de gaten houden van het
nakomen van de betaaltermijn is een tijdrovende en intensieve klus. In de praktijk wordt omwille van de relatie dit
traject vaak versoepeld. Vraagt u zich dan af: wat is de

En als uw klant dan nog steeds niet heeft betaald?
In dat geval werkt uw CijferMeester kantoor samen met
het Centraal Invorderings Bureau(CIB). CijferMeester heeft
een samenwerking gerealiseerd met het CIB waardoor u
voor een kleine vergoeding onbeperkt gebruik kunt maken
van hun incassodienstverlening. De afrekening van de incassodossiers wordt altijd op basis van No Cure No Pay
verricht. Wanneer het CIB niets heeft kunnen incasseren,
kost het de opdrachtgever ook niets. En in tegenstelling tot
andere incassobureaus worden niet de volledige incassokosten op u verhaald als de vordering slechts gedeeltelijk
kon worden geïncasseerd.
Het CIB streeft ernaar om op een persoonlijke en kwalitatieve wijze uw hoofdsom geïncasseerd te krijgen, waardoor de relatie tussen u en uw klant niet onnodig wordt
geschaad. Wilt u meer weten over de samenwerking
tussen CijferMeester en het CIB? Neem dan contact op
met uw CijferMeester.

LET OP BIJ HUWELIJKSE VOORWAARDEN: HANDEL CONFORM!
Als er in een huwelijkssituatie bij een of beide partners sprake is van
privévermogen, is het zaak dit te administreren, zodat bij overlijden
of echtscheiding het vermogen van de betrokkene kan worden bepaald. Het administreren van ieders vermogen is ook van belang voor
vermogensbescherming met het oog op een mogelijk faillissement
van één van de huwelijkspartners en bij een echtscheiding de continuïteit van de onderneming. De recente veranderingen in het huwelijksvermogensrecht mogen daarbij niet uit het oog worden verloren.
In de praktijk worden periodieke verrekenbedingen in huwelijke
voorwaarden vaak niet uitgevoerd, met alle gevolgen van dien. Ook
realiseren cliënten met een finaal verrekenbeding zich vaak niet de
mogelijke uitwerking daarvan bij echtscheiding en overlijden.
Om goed inzicht te krijgen in het vermogen en een eventuele onderlinge verdeling is het van belang dit jaarlijks te administreren
op basis van de gemaakte afspraken en daarbij tevens rekening

houdend met hetgeen mogelijk al is voorgevallen, bijvoorbeeld een overlijden. Op
deze wijze is het ook mogelijk goed inzicht
te krijgen in het relevante beschikbaar vermogen. Bijzondere aandacht verdiend de
vermogenspositie van de langstlevende
partner. Vaak is er geen goed zicht op de
vermogensposities, zoals een zogenaamde
overbedelingsschuld aan kinderen, bloot
eigendom en een in aanmerking te nemen
uitsluitingsclausule.
Wij vinden het belangrijk u op bovenstaande
risico’s te wijzen en adviseren u jaarlijks de
nodige werkzaamheden uit te voeren. Waar
nodig helpen wij u graag, eventueel gezamenlijk met uw notaris.
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CC - CIJFERMEEST
Elke dag opnieuw worden onze CijferMeesters geconfronteerd met talloze vragen op het gebied van boekhouding,
belasting en bedrijfsadvies. Meestal zijn die eenvoudig en snel te beantwoorden. Maar zo nu en dan zijn er bijzondere
praktijkgevallen, waarbij alle zeilen bijgezet moeten worden. In de rubriek CC (CijferMeester Cases) laten we graag zien
waartoe onze CijferMeesters allemaal in staat zijn. Deze cases zijn aangedragen door Gerben Staring, CijferMeester
Rosmalen en Jeroen Schraven, CijferMeester Vianen.

SCHOON SCHIP MAKEN
MET DE BELASTINGDIENST

‘Zakelijke en privé
liepen door elkaar’
De regels van de belastingdienst zijn verre van eenvoudig. Bovendien veranderen ze steeds. Daarom
geven we met regelmaat interne cursussen om onze
CijferMeesters bij te spijkeren.
Kort na zo een interessante maar vermoeiende dag in
het leslokaal keek een van onze CijferMeesters met extra
aandacht naar het dossier van een nieuwe klant. De man
in kwestie was net gestopt met zijn bedrijf. Hij had echter nog wel een bedrijfspand op zijn naam staan en was
ook eigenaar van de bovenwoning die hij verhuurde. Het
bleek dat kosten en opbrengsten daarvan al vele jaren via
de onderneming en daarmee zakelijk waren aangegeven in de aangifte. Echter, de bovenwoning had nooit als
zakelijk bestempeld mogen worden. Er was namelijk
altijd al sprake van een afzonderlijk te verhuren ruimte (en
dat gebeurde dus ook). Kortom, de vorige boekhouder
had ten onrechte posten zakelijk geboekt terwijl die in de
privésfeer behoorden.
Wat te doen? Onze CijferMeester ging aan het rekenen wat
de financiële gevolgen waren van de incorrecte aangiftes
van de afgelopen jaren. Het bleek dat dit een behoorlijk bedrag was. Een naheffing met boete lag dus voor de hand
als de belastingdienst dit zou ontdekken. In overleg met
de klant besloot de CijferMeester dat moment niet af te
wachten. In plaats daarvan zocht hijzelf per brief en tele-

6

CIJFERMEESTER

•

DECEMBER 2018

foon contact met de belastinginspecteur. En speelde open
kaart. De vorige boekhouder – onze CijferMeester had ‘m
persoonlijk gesproken – had uit pure onwetendheid e.e.a.
niet goed verwerkt. Het herstel van deze fout zou veel kosten met zich meebrengen waardoor het netto-opbrengst
voor de belastingdienst gering zou zijn.
De belastinginspecteur toonde begrip en nam dankbaar
kennis van het cijfermatig overzicht dat hij in handen kreeg.
En besliste uiteindelijk de zaak met gesloten beurzen af
te doen. Ja, er waren dingen misgelopen, maar nieuwe
aangiftes en nieuwe jaarcijfers opstellen over de afgelopen
5 jaar zou alle partijen, dus ook de belastingdienst, flink
wat tijd en geld kosten. Daarom dus dit gebaar. Vooropgesteld dat de ondernemer in ruste voortaan alleen nog
in privé aangifte doet, maar dat spreekt voor zich.
Gerben Staring, CijferMeester Rosmalen

Binnen 8 uur was
de financiering rond
Bedrijfsfinanciering is normaal gesproken een tamelijk
tijdrovend proces. Maar toen mijn klant Jeroen Tokmetzis geld nodig had om zijn verhuurbedrijf ‘We Love
Oldtimers’ uit te breiden met een aantal prachtige
klassieke auto’s ging dat supersnel.
Een belangrijke stap in dat snelle proces is onze samenwerking met Loanstreet. Dat is een online dienstverlener die ondernemers aan zakelijke kredieten helpt.

UPDATE VAR-DBA:
VOORKOM SCHIJNZELFSTANDIGHEID

TER CASES
Loanstreet werkt samen met zowel banken als met financiers
gespecialiseerd in crowdfunding. Het boekhoudpakket van
is te koppelen aan dat van Loanstreet. In de praktijk betekent
dat dus, dat ik een financieringsaanvraag vlot en eenvoudig bij
meerdere partijen kan neerleggen. Ik hoef dus niet met een jaarrekening en een begroting bij drie of vier banken langs om tekst
en uitleg te geven.

De handhaving van de wet DBA is
inmiddels opgeschort tot 1 januari
2020. Dit betekent dat de Belastingdienst over de periode vanaf 1 januari
2016 geen naheffingsaanslagen aan
opdrachtgevers kan opleggen in verband met schijnzelfstandigheid, tenzij
de opdrachtgever kwaadwillend is.
Per 1 juli 2018 kwalificeren partijen als
kwaadwillend als er sprake is van een
(fictieve) dienstbetrekking, van evidente schijnzelfstandigheid en van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

NIEUWE FIETSREGELING
PER 1 JANUARI 2020

Nuchter oordeel
Het feit dat een aanvraag wordt ingediend door een accountant
of een CijferMeester bespoedigt de afhandeling ook. Dat zijn immers partijen die nuchter naar de cijfers kijken. En niet door een
roze bril, zoals nog wel eens gebeurt bij ondernemers die zelf een
krediet aanvragen.

Groot bereik
Loanstreet werkt met verschillende financieringsvormen. Je kunt
er lenen, leasen, maar ook bankgaranties of flexibel krediet op basis van je debiteuren (factoring) aanvragen. En crowdfunden dus.
Dat wilde mijn klant graag omdat hij vanuit marketing-oogpunt zoveel mogelijk aandeelhouders wilde bereiken. In totaal tekenden
bijna 400 personen in. En dat zijn allemaal potentiële klanten én
ambassadeurs voor zijn bedrijf.

Champagne
Nadat Loanstreet een crowdfundingspartij had gevonden die belangstelling toonde, zijn we daarmee om de tafel gaan zitten. Om
nader kennis te maken en de plannen nog wat verder toe te lichten.
En nadat zij groen licht gaven, ging het snel. Binnen 8 uur was al
het geld al bijeengebracht. De klant liet me weten dat hij diezelfde
avond een fles champagne heeft opengemaakt om het resultaat te
vieren. En ook dat hij nog wat boze reacties moest beantwoorden
van mensen die te laat waren om mee te doen!
Jeroen Schraven, CijferMeester Vianen

Op dit moment bestaat er geen fiscale regeling voor het ter beschikking
stellen van een fiets. Fietsplannen van
werkgevers zijn meestal een cafetariaregeling: de werknemer ruilt een deel
van het bruto loon in voor de aanschaf
van een fiets. De waarde van de fiets
komt in het werkkostenbudget, zodat
bij overschrijding van het werkkostenbudget de werkgever 80 procent eindheffing betaalt over de waarde van de
fiets. Per 2020 komt er een regeling
voor het ter beschikking stellen van
een fiets. De werkgever heeft de fiets
dan zelf in eigendom, maar er is slechts
een beperkte belastingheffing bij de
werknemer van toepassing. De waarde van het privévoordeel van een ter
beschikking gestelde fiets wordt op 7
procent van de waarde van de fiets gesteld. Bij een elektrische fiets van 2000
euro, bedraagt de bijtelling dus 140
euro. Hierover is de werknemer bij een
gemiddeld tarief van 42 procent, 58
euro per jaar belasting verschuldigd,
ofwel minder dan 5 euro per maand.
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Regelmatig worden door
CijferMeester tweets gepubliceerd over onderwerpen,
waarvan wij menen dat het
goed is deze te delen met
ondernemers. De tweet kan
slechts 280 tekens bevatten
en is dus een korte samenvatting van een door ons relevant geachte ontwikkeling,
die vervolgens wordt toegelicht op onze website. Door
te klikken op de hyperlink
in het bericht komt u op de
pagina met onze toelichting.

Tweets, die de afgelopen periode werden gepubliceerd
door ons, zijn o.a.:
• Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans ingediend.
• Kabinet besluit definitief dividendbelasting
niet af te schaffen.
• Bijtelling bij wisseling van auto tijdens kalenderjaar.
• Niet meer dan 500 km privé, toch bijtelling auto.
• Bezwaartermijn geldt ook voor suppletieaangifte.
• Notarissen zien fouten bij aanslagen erfbelasting.
Uiteraard kunnen wij in dit soort berichten niet iedere situatie
bespreken. Mocht u van mening zijn dat een bericht in uw
specifieke situatie aan de orde is, dan kunt u de CijferMeester
in de buurt benaderen voor advies.

Tweets
NIEUWE CIJFERMEESTER VESTIGINGEN
Sinds de vorige editie van onze nieuwsbrief hebben wij weer enkele vestigingen mogen openen. In totaal hebben wij nu
69 vestigingen waar u terecht kunt voor onze solide, professionele en persoonlijke dienstverlening.
CijferMeester Tilburg
Anne-Lies Toorians
Professor de Moorplein 545
5037 DR Tilburg

CijferMeester Heythuysen
Luc Boonen AA
In het Tienderveld 26
6093 JL Heythuysen

06 - 83 42 24 15
a.toorians@cijfermeester.nl

06 - 81 94 77 77
l.boonen@cijfermeester.nl

Dit is een uitgave van CijferMeester B.V. die u wordt aangeboden namens het kantoor, waarmee u een relatie
heeft. Deze nieuwsbrief is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De auteurs, de redactie en de uitgever aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.
Zoekt u een CijferMeester dicht bij u in de buurt?
Ga dan naar www.cijfermeester.nl of bel met 070-3310895.
Postadres: Westvlietweg 72-H, 2495 AA Den Haag.
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