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Cliché? Nee, een expressie die je elke keer weer zelf moet
uitvinden! Hoe ver kijk jij vooruit als het om jouw onderneming en
financiële toekomst gaat? In dit infoblad één jaar: 2017.

Actueel: Prinsjesdag 2016
Derde dinsdag september 2016 is een interessant dilemma tussen de zittende regering en de
aankomende en reeds voelende verkiezingsstrijd van diezelfde in het kabinet zittende partijen.
Het is dan ook geen ingrijpend Belastingplan wat we dinsdag gepresenteerd hebben gekregen.
De belangrijkste wijzigingen die er voor u toe doen in 2017(*):
- De eenmalige schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning komt terug
- De berekening van de belasting in box 3 wordt anders. Voor u met een banksaldo van
meer dan € 100.000 is het aan te raden een afspraak met ons te maken
- Betaalde kinderalimentatie is niet meer aftrekbaar, noch in box 1, noch in box 3
- Grondslag voor vennootschapsbelasting wordt m.i.v. 2018 verruimd
- Opbouw pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 januari 2017.
(*) Uitgebreidere informatie wordt desgewenst verstrekt.

Aandacht is het nieuwe
timemanagement
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Voortaan weet je dit ook weer
Je hoeft niet te wachten op de definitieve afrekening toeslagen als je nog
Mijn toeslagen geld terugverwacht.

Is de aangifte inkomstenbelasting ingediend?
Log dan in op toeslagen.nl
En ga onder “Wijziging doorgeven” naar “Inkomen en vermogen”  “Er wijzigt iets in het
inkomen”. Kies het juiste jaar en vul de verzamelinkomens in van jou en je eventuele partner.

Op grond van deze zelf ingediende wijziging zal de Belastingdienst de
toeslag(en) aanpassen.

Leuk:
Extra

Een link naar jouw bedrijf op onze website? Een aantal van onze klanten heeft dit al gedaan!
Nieuwsgierig? Klik hier voor onze homepage. Als je hier ook een link wil, stuur dan een mail
naar marieke@prpe.nl.

Wist je dat…
… wij achter de schermen belastingvoordelen voor je regelen? Zo halen wij buitenlandse BTW voor je terug, die n iet via de
reguliere BTW-aangifte kan worden teruggevraagd (zie infoblad 1). Als dit voor jou geldt, krijg je van ons persoonlijk bericht.

Handige website-links
Deze maand: Belastingplan 2017: hoeveel ga ik erop vooruit?
Het koopkrachtplaatje van het Belastingplan 2017 is door RTL Nieuws in een tool gegoten. Het is heel simpel gehouden, maar
geeft een aardig beeld van hoeveel jij erop vooruit gaat.

Volgende infoblad: 15 jaar Practical & Personal
1 november 2016 bestaat Practical & Personal 15 jaar! Dit is mede dankzij jou als klant bereikt. Daarom kun je volgende maand
rekenen op een aardig cadeautje en een aantrekkelijke actie.
En we introduceren een nieuwe slogan! Wie op onze website kijkt, kan ‘m al lezen.

Practical & Personal
Karolingersweg 186
3962 AN Wijk bij Duurstede
info@practicalpersonal.nl
Roderik: 0641-870095
Marieke: 0641-870094

