Wat u mag verwachten
• Altijd actueel
• Veel tips en adviezen die
direct geld besparen
• Checklists, voorbeelden en
modellen
• Praktisch en direct toepasbaar
• Geen vakjargon of blabla
• Gratis persoonlijke fiscale
helpdesk
• Themadossiers
• Nieuwsbrieven
• Korting op jaarlijks
actualiteitenseminar
• Korting op fiscale opleidingen

D e f i s c u s i s u w g ro o t s t e k o s t e n p o s t

Bespaar op uw grootste kostenpost!
Als ondernemer is de fiscus uw grootste
kostenpost. Realiseert u zich dat u een groot
deel van uw omzet jaarlijks stort op de
bankrekening van de Belastingdienst?
Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, etc
etc. Natuurlijk moet u net als iedereen netjes

Postzegel
niet
nodig

uw belasting betalen.
Maar betaalt u als ondernemer niet te veel?

Ook op 1 januari waren er weer talloze wijzigingen.
Desondanks wordt van u verwacht dat uw aangiftes
tot op de laatste euro in orde zijn. Zorg dat u op de
hoogte bent van de regels, want dat levert pas echt
wat op!

Betaal niet
te veel
belasting!

• Op basis van
het nieuwe
belastingstelsel
• Met veel tips en
adviezen die u
direct geld
besparen
• Geen vakjargon
of blabla

Actueel en betrouwbaar
Het praktijkboek Onderneming & Fiscus helpt u geld
besparen bij uw belastingaangifte. Met praktische tips
en adviezen. Actueel en betrouwbaar. Een deskundige
redactie van topfiscalisten staat daar borg voor.

• Speciaal voor
ondernemers
en financials

Gratis fiscale helpdesk
Heeft u specifieke vragen over belastingtechnische

Voor wie bestemd

Onderneming & Fiscus
Antwoordnummer 30221
3030 VB Rotterdam

Het praktijkboek Onderneming & Fiscus is een
onmisbare aanvulling van kennis voor:
• ondernemers en directeuren die een goede
gesprekpartner willen zijn voor hun adviseurs;
• hoofden en medewerkers financiële admini-

fiscale helpdesk. Uw vragen per e-mail of fax worden
binnen 48 uur beantwoord. Een gratis service exclusief
voor abonnees op het praktijkboek Onderneming &
Fiscus.

stratie van bedrijven en instellingen;
• hoofden en medewerkers van externe boekhoud- en administratiekantoren;
• overige financiële specialisten op het gebiedvan pensioenen, treasury etc;
• bedrijfsjuristen;

Bent u om wat voor reden niet tevreden?

• advocaten;

Dan kunt u het praktijkboek Onderneming & Fiscus

• notarissen;

binnen twee weken na ontvangst retourneren.

• en iedereen die het zich niet langer kan
veroorloven te beslissen of te adviseren op
basis van summiere fiscale kennis.

Faxen is sneller: 010 – 243 90 28

zaken? Dan kunt u gebruikmaken van de eerstelijns

Uw bestelling vervalt en u betaalt helemaal niets!

Speciaal
introductieaanbod
Van € 156,54
voor slechts € 25,-

Belastingen:
benut uw
mogelijkheden!
Betaal niet teveel
De fiscus is uw grootste kostenpost. Besparingen op dit
vlak leveren pas echt iets op. Betaal niet te veel belasting.
Bestel nu het praktijkboek Onderneming & Fiscus en doe
uw voordeel met de vele geldbesparende tips en adviezen.

Onderneming &

• Onderhanden werk

Inkoop en verkoop

Fiscus

• Vorderingen

• Wanneer is btw

• Overzicht van

• Effecten

belastingvormen
• De Belastingdienst

• Fiscale reserves en
voorzieningen
• Schulden

Ondernemingsvormen

• Vrijstellingen

• De eenmanszaak

• Beperkingen

• Firma’s
• De bv en nv

kostenaftrek
• Bijzondere aspecten

• Stichtingen en

winstbepaling

verenigingen

eenmanszaak

• Overige rechtsvormen
• Keuze van
rechtsvormen
• Overgang naar andere
rechtsvorm
• Maatschap en vof
Fiscaal en financieel
• Het boxenstelsel in
de IB
• Eigen woning

• Staking van de

verschuldigd?
• Ondernemer in de btw

winstbepaling bv

• Grensoverschrijdende

voorbelasting
• Levering over de grens

Fusies en

• Aangifte en afdracht

reorganisaties

btw
• Bijzondere
onderwerpen

Van € 156,54
voor slechts € 25,Vul nu de bestelkaart in!

Van Rendement:
dus praktisch en direct toepasbaar

De vakbladen van Rendement kenmerken zich door veel
kort nieuws en praktische artikelen. Geschreven in gewone
mensentaal die iedereen begrijpt. Dus geen vakjargon
en bla-bla verhalen over zaken waar u niet direct iets aan
heeft.
Het praktijkboek Onderneming & Fiscus kenmerkt zich
door dezelfde praktische inslag. Kwalitatief hoogwaardige
informatie samengesteld door topfiscalisten. Speciaal
ontwikkeld voor Rendement en dus voorzien van veel
praktische tips en voorbeelden.

• Holdingstructuur
• Fusie
• Juridische splitsing
• Bedrijfsopvolging

Investeringen

eenmanszaak

• Kopen of leasen?

en firma

• Afschrijvingen

• Verliesverrekening

• Investeringsaftrek

• Bijzondere aspecten

• Willekeurige afschrijving

• Bedrijfsopvolging bij
de bv
• Financiering van de bv

• Verkoop of vervanging

Omgaan met de fiscus

van bedrijfsmiddelen

• Aangifteverplichtingen

• Investeren in vastgoed

• Informatieverplichtingen
• Verplichtingen bij een

• Aanmerkelijk belang

Speciaal
introductieaanbod

arbeid

• Tarief en grondslag

• Bedrijfsmiddelen

ondernemen

en eindheffing

• Aftrek van

• Fiscale eenheid

winstbepaling bv

• Afdrachtsvermindering
• Ontslag

• Deelnemingsvrijstelling

• Internationaal

employee benefits

• Vrijstellingen in de btw

eenmanszaak
• Bijzondere aspecten

• Kostenvergoedingen &

• Sparen en beleggen

Bedrijfsadministratie

Personeel

• Oudedagsvoorziening

• Jaarstukken en

• Dienstbetrekking

• Betalen van belasting

• Heffingssysteem voor

• Boeten

• Auto van de zaak

publicatieplicht

• Vastgoed

• Administratieplicht

• Samenlevingsvormen

• Bewaarplicht

• Echtscheiding

• Boekenonderzoek

• Erfrecht

• Aansprakelijkheid

• Schenkings- en
successierecht
Winstbepaling
• Algemene regels
• Winstbepaling door
vermogensvergelijking
• Commerciële en fiscale
vermogensopstelling
• Waardering op de
balans

de loonbelasting
• Premies werknemersverzekeringen
• Loon

controle van de fiscus

• Geschil met de fiscus
• Alternatieven
voor bezwaar en
beroep

Uw garanties en voorwaarden
Bij ons geen verborgen voorwaarden of kleine lettertjes.
Met uw bestelling gaat u geen onoverzichtelijke
verplichtingen aan. U weet precies waar u aan toe bent:

1 Bent u na ontvangst van het

praktijkboek Onderneming
& Fiscus om wat voor reden
dan ook niet tevreden?
U kunt het boek dan binnen
veertien dagen retour sturen
en betaalt helemaal niets!

2 U kunt uiteraard op een later
tijdstip uw abonnement beëindigen.
Direct na ontvangst van uw schriftelijke opzegging stoppen wij uw
abonnement. Geen opzegtermijn of
ingewikkeld gedoe dus! Uw abonnement stopt gewoon per direct.
De actieprijs vervalt indien u na
bestelling van uw hoofdwerk geen
aanvullingen wenst te ontvangen. U
betaalt dan de normale prijs van een
hoofdwerk.

3 Tijdens uw abonnement kunt u
voor eerstelijns advies per e-mail
gratis een beroep doen op onze
belastinghelpdesk. Wij garanderen
dat u zo spoedig mogelijk antwoord
krijgt op uw belastingvragen. Tevens ontvangt u jaarlijks een digitaal
kompas waarmee u snel en handig
de weg kunt vinden in complexe
wet- en regelgeving. De prijs voor
dit kompas bedraagt in 2016 € 45.

5 Om u actueel te informeren

over de continue wijzigingen
in het belastingstelsel ontvangt
u elke maand een nieuwsbrief van
4 pagina’s tegen pagina-tarief. Op
deze wijze blijft u ook tussentijds
op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen.

Speciaal aanbod
Bestel nu het praktijkboek
Onderneming & Fiscus

6 De redactie zorgt voor een actuele

inhoud. U ontvangt zes keer per
jaar een supplement van ca. 200
pagina’s met alle wijzigingen in
wet- en regelgeving op het gebied
van belastingzaken. Zo weet u zeker
dat alle informatie in het praktijkboek altijd actueel is. De prijs per
pagina bedraagt in 2016 € 1,15. En
natuurlijk betaalt u uitsluitend de
ontvangen pagina’s met nieuwe of
geactualiseerde informatie.

7 Jaarlijks worden er op

1 januari veel nieuwe fiscale
maatregelen van kracht. Als abonnee van het praktijkboek ontvangt
u 10% korting op de jaarlijkse
congressen die Rendement organiseert. U ontvangt hierover tijdig
bericht en tot een bepaalde
datum houden wij een plaats
voor u gereserveerd.

4 U ontvangt bij elke aanvulling een

8 Rendement organiseert ook een aan-

speciaal fiscaal themadossier. In
deze speciale uitgaven worden alle
zaken rondom een fiscaal onderwerp voor u op een rij gezet.
Beknopt, heel praktisch, met
veel tips en adviezen. Voor deze
themadossiers betaalt u gewoon de
normale paginaprijs.

tal fiscale studiedagen speciaal voor
directeuren en financieel administrateurs. Voorbeelden hiervan zijn
de studiedag ‘BTW in de praktijk’,
‘BTW en buitenland’, ‘Auto van de
zaak’ en ‘XBRL’. Als abonnee heeft
u recht op €100 korting op deze
studiedagen. Kijk voor het complete
aanbod op www.rendement.nl.

voor slechts € 25,-

Bestel daarom
nu!

JA

Ja, stuur mij het praktijkboek
Onderneming & Fiscus
voor de prijs van slechts € 25,-.

Tevens abonneer ik mij op de supplementen tot schriftelijke
wederopzegging. Binnen twee weken na ontvangst van het
boek kan ik het retourneren en daarmee deze bestelling
ongedaan maken.
Naam 						

m/v

Organisatie
Functie
Adres
Postcode 			Plaats
Telefoon
Fax
E-mailadres
Datum 			Handtekening

• Vaste activa
• Immateriële activa
• Voorraden

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW (6%) en verzendkosten.
Prijs hoofdwerk zonder abonnement € 156,54.

Faxen is sneller: 010 – 243 90 28
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Inhoudsopgave praktijkboek
Onderneming & Fiscus

