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ONDERNEMER, VERTROUW NIET TE VEEL OP JE JAARREKENING
In de meeste bedrijven is een schat aan informatie
beschikbaar, alleen wordt die niet op een inzichtelijke
wijze verzameld en gebruikt. Wie dat wel slim inricht
weet direct wat hij precies verdient op klanten en producten. Want een jaarrekening is nuttig maar komt laat
en bevat geen stuurinformatie.
Bedrijven kunnen niet meer zonder maandelijks inzicht in
winstmarges en kosten van hun organisatie. Want een
onderneming die in een concurrerende markt opereert,
streeft naar een zo hoog mogelijke marge op verkochte
producten en klanten, en tegelijk naar een efficiënte bedrijfsvoering. Dit geldt voor Aldi, Bol.com en Gucci, maar
ook voor de kleinere ondernemer.
Hoe krijg je wél goede informatie? In de meeste bedrijven is
een schat aan informatie aanwezig, maar die wordt niet op
een inzichtelijke wijze aangeboden aan het management.
En de informatie die al goed in de administratie wordt bijgehouden is vaak alleen bekend bij de boekhouder.
Ga uit van de informatie die er is, en bepaal welke informatie per week, maand of kwartaal relevant is. En ga daarmee
plannen en rapporteren.

■■

■■

■■

■■

■■

Hoe herken je goede managementinformatie
■■

■■

■■

Betrouwbaar: het spreekt voor zich dat managementinformatie betrouwbaar moet zijn. Niet betrouwbare
informatie kan leiden tot verkeerde beslissingen.
Tijdig en in de juiste frequentie: managementinformatie moet ook tijdig zijn. Als gegevens te oud zijn,
verlies je kostbare tijd om bij te sturen. Door het vaker
leveren van informatie dan nodig verslapt de aandacht.
Mate van detaillering afgestemd op behoefte: denk
je het voldoende is om je bedrijf te managen op de
hoogte van je banksaldo? Geen zorgen over de dag van

■■

morgen? Dan is het verzamelen en bewerken van gegevens om managementinformatie te verkrijgen onnodig.
Direct aansluitbaar op jaarrekening: het is aan te
bevelen om de hoofdoverzichten van resultaten, balans
en kasstromen één op één te laten aansluiten op de
indeling in de jaarrekening. Het is namelijk zeer verwarrend indien een heel jaar wordt gestuurd op overzichten
die uiteindelijk blijken af te wijken van de jaarrekening.
Streefcijfers: zowel informatie over het vorig boekjaar
als een goed onderbouwde begroting kunnen als norm
dienen.
Prognose inclusief verloop prognose door het jaar:
het is verstandig om minimaal ééns per kwartaal een
prognose (de actuele tussentijdse baten en lasten verhoogd met de geschatte nog te behalen baten en lasten,
resulterend in een geprognosticeerde winst- en verliesrekening) in de managementinformatie op te nemen.
Trendoverzichten: over weken/maanden/kwartalen/
jaren Het is raadzaam om belangrijke sturingsgegevens
in trendoverzichten (per dag, week, maand, kwartaal,
halfjaar of jaar) op te nemen zodat trends en voortschrijdende gemiddelden duidelijk worden.
Grafieken: zijn een belangrijk hulpmiddel bij het analyseren van cijfers. Het kiezen van het juiste type grafiek
is erg belangrijk.
Toekomstgerichte informatie: toekomstgerichte informatie in managementinformatie (zoals orderpijplijn,
verwachte omzet, verwachte bezetting, verwachte
resultaten, verwachte kasstromen in relatie tot kredietfaciliteiten, verwachte bankratio’s) is zeer belangrijk.

Hebben wij je belangstelling gewekt? Zou je het nut en de
mogelijkheden voor jouw bedrijf willen bekijken, maak dan
een afspraak met één van onze CijferMeesters.

GEEN PENSIOENOPBOUW MEER IN EIGEN BEHEER, WAT NU?
Er is al veel over gezegd, de Wet uitfasering Pensioen in eigen beheer. De Directeur-grootaandeelhouder (DGA) mag per
2017 geen pensioen meer opbouwen
binnen de eigen BV. Als het goed is heeft
de DGA reeds een keuze gemaakt met
betrekking tot het pensioenkapitaal wat
deze heeft opgebouwd binnen de BV.
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Kort gezegd zijn de keuzes: bevriezen, omzetten of afkopen.
Mocht de DGA dit nog niet gedaan hebben, dan heeft deze
nog tot eind 2019 de tijd om dit te regelen. Wordt er niets aangepast? Dan leidt dit tot een onzuivere pensioenregeling met
als gevolg onmiddellijke belastingbetaling over de commerciële (hoge) waarde van de pensioenaanspraak in box 1,
met daarbovenop 20% revisierente boete. Heeft u als DGA
dus nog pensioen in eigen beheer? Neem dan dit jaar actie!
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PSD2 - WAT BETEKENT DAT VOOR JOU?
De Payment Services Directive 2 (PSD2) is een Europese
richtlijn over betaaldienstverlening. Met de invoering van deze
richtlijn krijgen consumenten en bedrijven die een betaalrekening hebben de mogelijkheid om twee nieuwe betaaldiensten
te gebruiken: betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten. Deze nieuwe betaaldiensten gelden voor betaalrekeningen die online zijn in te zien.

Betaalinitiatiediensten
Een betaalinitiatiedienstverlener kan voor jou een betaling uitvoeren
vanaf jouw betaalrekening, bijvoorbeeld voor de betaling van een
product in een webshop. Vervolgens handelt jouw bank de betaling
verder af. Deze dienst kan worden gebruikt als alternatief voor
bijvoorbeeld een iDEAL-, een creditcard- of een Paypalbetaling.
Pas na jouw uitdrukkelijke toestemming mag een betaalinitiatiedienstverlener een betaling voor jou uitvoeren. Je geeft eenmalig
toestemming voor een betaalinitiatiedienst, tenzij je toestemming
geeft voor een reeks van terugkerende betalingen aan dezelfde
begunstigde.

Rekeninginformatiediensten
Een rekeninginformatiedienstverlener kan een overzicht maken
van jouw betaalrekeningen en van jouw betalingen (eventueel bij
meerdere banken). Dit kan je helpen bij je financiële planning, als je
financieel advies wilt inwinnen of een financieel product wilt kopen.
Bij de rekeninginformatiedienstverlening draait het om de informatie
over jouw betaalrekening(en). Rekeninginformatiedienstverleners
kunnen pas toegang krijgen tot jouw betaalgegevens, wanneer je
hier uitdrukkelijk mee instemt.
Je toestemming voor de rekeninginformatiedienst geldt voor een
periode van negentig dagen. Gedurende die periode heeft de
rekeninginformatiedienstverlener toegang tot jouw rekeninginformatie. Zo kan de rekeninginformatiedienstverlener voortdurend
het overzicht van jouw betalingen en ontvangsten bijhouden. Na
negentig dagen word je opnieuw gevraagd toestemming te geven
voor de toegang tot jouw betaalrekening(en). Jij bepaalt of een

rekeninginformatiedienstverlener toegang krijgt tot
jouw betaalrekening(en) en voor hoe lang je deze
toegang verleent.

Ben je verplicht om de informatie van
jouw betaalrekening te delen met derden?
Nee. Wie in het bezit is van een betaalrekening die
online is te gebruiken, heeft het recht om gebruik
te maken van betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten. Wanneer je hier gebruik van
wenst te maken, dan moet je hiervoor uitdrukkelijke toestemming geven aan betaaldienstverleners
die de nieuwe betaaldiensten aanbieden.

Wat kun je doen als je een klacht hebt
over een betaaldienstverlener?
Als je een klacht hebt over een betaaldienstverlener, neem dan contact op met deze onderneming. Meld jouw klacht schriftelijk. Vaak kan dat
via de website van de onderneming. Wanneer dat
niet kan, is het raadzaam om een e-mail of brief
te sturen. Vraag daarin altijd om een schriftelijke
reactie. Een inhoudelijke reactie mag je binnen
vijftien werkdagen verwachten. Krijg je binnen
deze tijd geen reactie, of ben je niet tevreden met
deze reactie, dan kan het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) je misschien helpen.
Het Kifid bemiddelt bij klachten.
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NIEUWE KLEINE ONDERNEMERSREGELING VANAF 2020
De huidige KOR wordt met ingang van 1 januari 2020
vervangen door de Omzet gerelateerde vrijstellingsregeling (OVOB). Die nieuwe regeling heeft enkele
essentiële verschillen.
De huidige Kleineondernemersregeling (KOR) geldt voor
een natuurlijk persoon die ondernemer is (bijv. eenmanszaak of Vennootschap onder Firma) en die per jaar
niet meer dan € 1.883 aan btw verschuldigd is. Door de
KOR krijgen kleine ondernemers een korting en hoeven zij
verder geen of minder btw te betalen. Ook kunnen ze verzoeken om ontheffing van de administratieve verplichtingen.
In de nieuwe regeling kan een onderneming, ongeacht de
rechtsvorm (nu dus ook BV’s, verenigingen en stichtingen) kiezen voor de OVOB. Mits de jaaromzet (exclusief
btw) maar beneden de grens van € 20.000 blijft en de
onderneming is gevestigd in Nederland. In plaats van een
korting op de btw kan de ondernemer dan kiezen voor een
vrijstelling.

Dan hoef je niets te doen. De Belastingdienst gaat er dan
vanuit dat je ook gebruik wilt maken van de OVOB.
Maar let op! Momenteel wordt bij het toepassen van de
ontheffing van de administratieve verplichtingen (art. 25-3)
geen herziening toegepast op de voorbelasting die je in
aftrek hebt gebracht. Volgens de nieuwe regeling word je,
vanaf 2020, als kleine ondernemer die belaste prestaties
verricht, maar gebruik gaat maken van de OVOB, geacht
om voortaan btw-vrijgestelde prestaties te verrichten.

Twee voorbeelden
■■

■■

Je hebt in 2010 of later een bedrijfspand laten bouwen
en maakt momenteel gebruik van de mogelijkheid tot
ontheffing volgens de KOR.
Je hebt in 2016 of later zonnepanelen aangeschaft en
hierop de btw terugvorderd. Voor de afdracht van btw
op geleverde energie maak je gebruik van de ontheffing.

In de nieuwe regeling wordt automatisch sprake van een
vrijstelling met als gevolg dat een deel van de destijds teruggevorderde btw moet worden terugbetaald.

Als je meteen met ingang van 2020 de OVOB wilt toepassen moet je, om voor deze vrijstelling in aanmerking te
komen, vóór 20 november 2019 een verzoek indienen bij
de Belastingdienst. Ben je op 31 december 2019 vanwege
de huidige wetgeving al ontheven van de administratieve
verplichtingen?

VRAAG OP TIJD eHERKENNING AAN
Met eHerkenning regelt u online zaken
met de overheid. Op dit moment kunt u
inloggen op het werkgeversportaal van
UWV met uw UWV-account of met eHerkenning, vanaf 1 november 2019 is inloggen alleen nog mogelijk met eHerkenning.
Dit duurt nog even, maar het aanvragen
van eHerkenning kost tijd en voorbereiding. Inmiddels kunt al bij meer dan 400
(overheids)instellingen inloggen met met
dit systeem. Het is vergelijkbaar met DigiD,
maar dan voor bedrijven: via eHerkenning
kunnen ondernemers veilig inloggen op
online overheidsdiensten. Ook is het gemakkelijk: u heeft straks nog maar 1 wachtwoord nodig om in te loggen bij UWV en
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alle andere overheidsorganisaties. Bent u intermediair en doet u
ook zaken voor uw klanten in het werkgeversportaal? Dan moeten
uw klanten u opnieuw machtigen via eHerkenning. Informeer ze
hier op tijd over, anders komt u na 1 november in de problemen.
Als u eHerkenning aanvraagt, is dit meer dan alleen het aanvragen
van een veilige inlogcode. Zo vervallen alle machtigingen voor het
werkgeversportaal, die moet u opnieuw aanvragen voor uw werknemers. Dat kost veel tijd, maar zonder eHerkenning kunt u straks
bijvoorbeeld geen ziek- en betermeldingen meer doen. Heeft u
eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau EH3 of EH4? Dan heeft
u nog machtigingen nodig voor de diensten binnen het werkgeversportaal. Deze machtigingen vraagt u aan via uw leverancier. Als u eHerkenning op een lager betrouwbaarheidsniveau
heeft (EH1, EH2 of EH2+), moet u dit eerst verhogen naar niveau
EH3. Dit doet de beheerder van eHerkenning binnen uw organisatie samen met uw leverancier.

JUNI 2019

GEEN VERLAAGD BTW TARIEF VOOR LACHGASPATRONEN
Soms kom je vermakelijke situaties tegen in ons vak. Onlangs speelde het volgende: X bv verkoopt via haar website
CO2-patronen (koolzuurgas) en N2O-patronen (lachgas). Vanaf 1 oktober 2011
past X bv het verlaagde btw-tarief toe
op de leveringen van de N2O-patronen,
waarvan de omzet na 2012 is geëxplodeerd. Naar aanleiding van een boekenonderzoek stelt de inspecteur dat X bv
ten onrechte het verlaagde btw-tarief
toepast op de levering van de CO2-patronen en de N2O-patronen.

X bv maakt namelijk niet aannemelijk dat de lachgaspatronen
kennelijk bestemd zijn om te worden aangewend voor de bereiding van eet- en drinkwaren. Dat ze worden gebruikt om slagroom op te stijven, acht de rechtbank daarbij niet van belang.
Volgens de rechtbank wordt het lachgas door de consument,
en dan in het bijzonder door jongeren, namelijk in overwegende
mate gebruikt als roesmiddel. Ten aanzien van de CO2-patronen van acht gram acht de rechtbank wel aannemelijk dat deze
uitsluitend worden gebruikt voor het bereiden van koolzuurhoudende dranken. Omdat schroefdraad ontbreekt, kunnen ze niet
worden gebruikt voor het oppompen van een fietsband of in
een biertapinstallatie. Op de levering van deze patronen is het
verlaagde btw-tarief dan wel van toepassing.

MEDISCHE VRIJSTELLING: VRIJGESTELD VAN BTW OF TOCH BELAST?
Van verpleging en gezondheidskundige verzorging tot
ambulancevervoer. Al deze en nog meer diensten kunnen vallen onder de medische btw-vrijstelling.
De belastingdienst schrijft hierover op haar website: De
vrijstelling geldt alleen voor de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens. Hiervan is sprake als de
behandelingen zijn bedoeld om de gezondheid van een
patiënt te beschermen, in stand te houden of te herstellen. In het algemeen moet het gaan om handelingen die
als doel hebben ziekten te diagnosticeren en, zo mogelijk,
te genezen.
De vrijstelling van btw geldt voor de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens door:
■■ medische beroepsbeoefenaren die een door de Wet
BIG geregeld beroep uitoefenen en diensten verrichten
die tot hun deskundigheidsgebied horen en die een onderdeel zijn van de BIG-opleiding, zoals omschreven in,
of op grond van de Wet BIG;
■■ medische beroepsbeoefenaren die onder de Wet BIG
vallen, maar buiten hun deskundigheidsgebied behandelen. Hun behandelingen moeten dan van een
gelijkwaardig kwaliteitsniveau zijn als die van daartoe
bevoegde Wet BIG-beroepsbeoefenaren;
■■ medische beroepsbeoefenaren die niet onder de Wet
BIG vallen, maar persoonlijke gezondheidskundige zorg
van de mens bieden met een gelijkwaardig kwaliteitsniveau als bevoegde Wet BIG-beroepsbeoefenaren.

Op laatstgenoemde bepaling heeft zich onlangs nieuwe
jurisprudentie gevormd. Wat speelde er:
X exploiteert een praktijk waarin zij onder meer werkzaamheden als medisch pedicure verricht. In geschil is of de
btw-vrijstelling voor medische diensten van toepassing is
op de door X verrichte medische pedicurebehandelingen.
De inspecteur acht daarbij van belang dat X geen HBOopleiding heeft gevolgd.
Rechtbank Gelderland oordeelt dat X, ondanks het feit dat
zij geen HBO-opleiding heeft afgerond, de btw-vrijstelling
voor medische diensten mag toepassen op haar werkzaamheden als medisch pedicure. De rechtbank overweegt daarbij dat X de werkzaamheden die zij verricht als
medisch pedicure op hetzelfde niveau doet als een podotherapeut. Volgens de rechtbank is van belang of de dienst
van hetzelfde kwaliteitsniveau is. Dat een podotherapeut
over bredere en diepere kennis beschikt en daardoor over
een hoger kwaliteitsniveau, acht de rechtbank niet relevant. De rechtbank wijst er daarbij verder op dat de onderdelen van de opleiding tot podotherapeut die betrekking
hebben op de instrumentele handelingen overeenkomen
met hetgeen de medisch pedicure in diens opleiding leert.
De rechtbank vermindert de verschuldigde btw.
Samengevat, Rechtbank Gelderland oordeelt dat X, ondanks het feit dat zij geen HBO-opleiding heeft afgerond,
de btw-vrijstelling voor medische diensten mag toepassen
op haar werkzaamheden als medisch pedicure. Zij verricht
deze werkzaamheden namelijk op hetzelfde niveau als een
podotherapeut.
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CC - CIJFERMEESTER CASES
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 case is aangedragen door Sigrid Keus, CijferMeester Hoorn.

Handige Poolse klusjesmannen tamelijk
onhandig met hun administratie
‘Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd’
Aannemers en eigenwoningbezitters zijn er blij mee; OostEuropese vaklieden die hier het personeelstekort in de
bouw oplossen. Maar zo handig als ze zijn met hamers,
troffels en bouwmaterialen, zo onhandig zijn ze vaak met
hun administratie en belastingaangiftes...
Het was een ondernemer in de bouw die CijferMeester
Sigrid Keus attendeerde op de lastige positie waarin veel
Poolse zzp’ers zich hier bevinden. Ze werken hard en ze
verstaan hun vak. Maar Nederlands verstaan ze minder
goed. En onze wet- en regelgeving is ze vaak onbekend.
Met als gevolg dat ze soms van het kastje naar de muur
gestuurd worden bij officiële instanties zoals de kamer van
koophandel. En ongewild in conflict komen met de belastingdienst omdat ze niet op tijd hun btw-aangifte doen.
Sigrid bekommert zich al vele jaren om enkelen van hen
en stelt vast dat het vaak onwetendheid is waardoor deze
kleine zelfstandigen in de problemen komen: ”Als je geen
benul hebt van ons systeem en niet op tijd reageert op
aanmaningen en verhogingen, dan bouw je in rap tempo
een schuld op. Ik reken het tot mijn taak die mensen daarbij te helpen en problemen te voorkomen.”
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Daarbij gaat ze pittige gesprekken niet uit de weg. Een deel
van haar Poolse klanten krijgt glimmende oogjes van de
eerste bankafschriften en ziet meteen al een enorme flatscreen tv aan de wand hangen. Maar dan treedt Sigrid toch
streng op, en waarschuwt ze dat er eerst wel belasting
en btw betaald moet worden. “Ons belastingsysteem wijkt
nogal af van Oost-Europese landen, waar minder toezicht
is. En waar sommige autoriteiten de andere kant opkijken
als er wat bankbiljetten over tafel gaan.”
Inmiddels heeft Sigrid al de nodige Poolse zzp’ers behoed
voor fiscale uitglijers. En trouwens ook een aantal uitglijers helpen oplossen, tezamen met een andere klant uit
de bouw die deze Poolse zzp’ers inhuurt. Haar ervaringen met de belastingdienst op dit punt zijn positief. Poolse
ondernemers die fouten hebben gemaakt in hun aangifte,
maar aantonen daarvan geleerd te hebben worden coulant
behandeld. Veel minder te spreken is ze over zogenaamde ‘hulpverleners en adviseurs’ die zich specifiek op deze
groep richt. “Ze weten dat die mensen de weg hier niet
weten en alles voor zoete koek slikken. Schandalig wat ze
hen wijsmaken, zo belanden ze van de regen in de drup.”
Sigrid Keus
CijferMeester Hoorn

ONDERNEMER EN DE OUDEDAGSVOORZIENING
Je bent ondernemer en wil iets doen om
ook op latere leeftijd een aangenaam inkomen te hebben. Indien je onderneming
t.z.t. vermogen heeft, dan kan je dat vermogen op dat moment liquide maken.
Denk bij vermogen aan materieel vermogen: onroerend goed, inventarissen, voorraden, enz). Ook is immaterieel vermogen
denkbaar, zoals bijv. goodwill. Is hier geen
sprake van omdat je bijv. freelancer bent,
dan kan je dat vermogen opbouwen/
sparen.

Sparen
Het is tegenwoordig een luxe om dit tegen
een gegarandeerd rendement te doen, gezien de lage rentestand waarmee wij al ruime
tijd te maken hebben. Velen ontkomen er niet
aan om zich te verdiepen in beleggingen om
zo mogelijk een hoger rendement te behalen.
Sparen kan gedaan worden op drie manieren:

boven de heffingsvrije grens in box 3 valt, is belast. Fiscaal vriendelijk
is het dus niet wanneer je van plan is een aardig kapitaal bij elkaar te
sparen. Voordeel is wel dat je meestal onbeperkt kunt beschikken over
het opgebouwde kapitaal.

3. In de BV, box 2
Deze oplossing geldt alleen voor de vermogenden. Wanneer er reeds
een substantieel vermogen in box 3 bij elkaar gespaard is, dan kan het
voordelig zijn om dit kapitaal over te hevelen naar de eigen BV van de
DGA of kan er een zogenaamde Spaar BV opgericht worden.
De keuze tussen scenario 2 en 3 is mede afhankelijk van de hoogte van
het te verwachten rendement. Naarmate het rendement hoger is, zal
scenario 2 aantrekkelijker worden. Wil je meer weten? Maak dan een
afspraak met je CijferMeester.

Verzekerde pensioenregeling (alleen voor de DGA)
Binnen een pensioenregeling kan de DGA, binnen fiscale normen,
bepalen hoeveel pensioen er opgebouwd wordt en welke risico’s
er worden afgedekt. Denk hierbij aan het risico van overlijden en de
premievoortzetting bij arbeidsongeschiktheid. Het voordeel van een
verzekerde pensioenregeling is dat het een stok achter de deur is voor
wat betreft de premiebetaling, deze moet in termijnen afgedragen
worden aan de pensioenuitvoerder.

1. In privé, box 1
Dit is de fiscaal vriendelijkere manier van sparen, de fiscus spaart namelijk mee, bijv. door
lijfrentesparen. Tijdens de premiebetalende
opbouwfase mogen de jaarpremies afgetrokken worden in de aangifte Inkomstenbelasting. Tijdens deze fase is het lijfrentekapitaal
vrijgesteld van box 3 belasting, de vermogensrendementsbelasting.
Pas wanneer het kapitaal uitgekeerd wordt
zijn de uitkeringen belast. Op dat moment
wordt de belastingdruk minder door het vervallen van de premies volksverzekeringen. De
duur van de uitkeringen bepaalt de spaarder,
onder voorwaarden, zelf. Kortom: een fiscaalvriendelijk product, waarbij de spaarder nog
redelijk de touwtjes in eigen handen heeft.
Nadeel is dat er niet onbeperkt premies ingelegd mogen worden.

2. In privé, box 3
Dit is een redelijk eenvoudige manier van sparen, omdat hiervoor alleen een bankrekening
geopend hoeft te worden. Er kan ongelimiteerd gespaard worden, het vermogen wat
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Tweets, die de afgelopen periode werden gepubliceerd
door ons, zijn o.a.:

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.

• Ondernemer kan onder voorwaarden 4% WOZ-waarde
woning in aftrek brengen als gebruiksvergoeding
• Het UBO-register komt er aan
• Regeling compensatie transitievergoeding
• Pas goed op met BTW en uitstaande leningen
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 70 vestigingen waar u terecht kunt voor onze solide, professionele en persoonlijke dienstverlening.

J.W. Broekhuis
Antoniuslaan 29
6642 BE Beuningen
j.broekhuis@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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