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Vanaf augustus 2016 komt dit korte en overzichtelijke
informatieblad elke derde vrijdag van de maand. Financieel en
fiscaal nieuws die er voor jou toe doet met een vleugje humor.

Actueel: Rio De Janeiro OS 2016
Wat een inzet en uiterste concentratie in Rio De Janeiro! Velen van ons volgen met spanning
de sportmannen en -vrouwen in Brazilië via tv of social media en zijn in opperbeste stemming
als een landgenoot een medaille wint. Wij zijn heel trots op het Olympisch Nederlands Team
en wensen hun nog veel medailles!
Wat leren wij van de atleten? Dat zij hun doel niet uit het oog verliezen! Alles wat zij doen
staat daarmee in direct verband: eten, slapen, training en relaties. En we hebben kunnen zien
wat er kan gebeuren als je je doel niet altijd in vizier hebt. En we hebben kunnen leren van
Epke, die weer opstaat na zijn val.
Heb jij een doel met jouw onderneming? Richt je plannen en werk dan zo in, dat je dit bereikt.

Doe je moeilijkste taak
als eerste op de dag

Bron: Disney Pixar®
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Voortaan weet je dit ook weer
BTW tussen landen binnen de Europese Unie kan worden verlegd.

Verkoopfactuur
BTW binnen EU Vermeld je eigen BTW-nummer op de verkoopfactuur binnen EU

Vervolgens vermeld je bij het BTW-vakje: “BTW verlegd” en reken je helemaal geen BTW.

Vermeld het BTW-nummer van de afnemer op de verkoopfactuur

Inkoopfactuur
Geef altijd je eigen BTW-nummer door als je een bestelling plaatst bij een leverancier binnen
de EU. Anders zal deze leverancier jou alsnog BTW berekenen en deze kan je niet op de
reguliere BTW-aangifte terugvragen, maar dit moet via een apart formulier bij de
Belastingdienst worden terug gevraagd met een minimum van € 50 (meestal).

Wist je dat…
… investeringen extra korting op te betalen belasting betekent, mits het totaalbedrag in een kalenderjaar € 2.300 ex btw bedraagt?
Een investering is een aanschaf (niet bestemd voor verhuur) ter bevordering van het bedrijf van tenminste € 450 ex btw.

Handige website-links
Deze maand: de Verklaring Arbeidsrelatie is verdwenen
en je kunt nu gebruik maken van een modelovereenkomst. Hoe? En is dit verplicht? De Belastingdienst heeft een duidelijke
pagina hierover gepubliceerd. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

Volgende infoblad: Prinsjesdag 2016
Derde dinsdag in september: uiteindelijk willen we gewoon weten hoeveel we in 2017 moeten gaan betalen en waar we recht op
hebben. In het volgende informatieblad zullen wij zo compact mogelijk verslag hiervan geven.
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