15 jaar
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bij de Kamer van Koophandel en de start van je eigen onderneming. Voor ons was
dat 1 november 2001. Tot nu toe hebben we daar geen moment spijt van gehad.
Mede dankzij het vertrouwen van al onze klanten bestaan wij op 1 november 2016
15 jaar. Daarom:

Actueel: ACTIE!
JA! Dit is onze nieuwe slogan:

WETEN WAAR JE AAN TOE BENT, NU… EN IN DE TOEKOMST
De meest gestelde vraag in onze werkomgeving is: “Wat moet ik aan belasting betalen?”
Herkenbaar. En dan wordt vaak de inkomstenbelasting bedoeld over het jaar dat al voorbij is.
En als je veel moet betalen waar je niet op had gerekend, dan is dat een onaangename
“verrassing”.
Vanaf vandaag kan dat anders! “En hoeveel belasting ga ik volgend jaar betalen?” is de vraag
waarop je vanaf vandaag antwoord kunt krijgen.
De ACTIE waar jij zeker wat aan gaat hebben, is:

Trust & In control:
Practical & Personal

Wij berekenen jouw te betalen belasting over het jaar 2016.
Zodat je weet waar je aan toe bent, nu én in de toekomst.
Ja, ik ben klant bij Practical & Personal en koop deze actie voor € 50 *). Mail naar
marieke@prpe.nl.
Nee, ik ben nog geen klant bij Practical & Personal en koop deze actie voor € 75 *).
Mail naar info@practicalpersonal.nl .

*) bedrag is exclusief 21% BTW

Voortaan weet je dit ook weer
Je werkkamer in je koophuis is aftrekbaar.

Mijn werkkamer
Heb je een aparte ingang en een sanitaire voorziening?
Dan zijn de kosten van de hypotheek, de energie en de gemeentelijke lasten van de
oppervlakte van je werkkamer in verhouding met de oppervlakte van je hele woning
aftrekbaar.

Heb je géén aparte ingang en sanitaire voorziening?
Dan kan 4% van de WOZ-waarde van de oppervlakte van je werkkamer i n verhouding tot de
oppervlakte van je gehele woning in aftrek worden genomen.

Extra leuk:
Extra (2)

Vandaag gelanceerd: jouw bedrijfslogo met link op onze website! Wat we daarvoor vragen?
Een paar regels over jouw ervaring met ons als dienstverlener. Meedoen: mail jouw regels
naar marieke@prpe.nl.

Wist je dat…
… BTW van onbetaalde verkoopfacturen vanaf 1 januari 2017 gemakkelijker terug te vorderen is? Als je deze BTW reeds hebt
afgedragen, maar de klant blijkt de vordering niet te betalen, kan de BTW voortaan teruggevraagd worden via de normale BTWaangifte! Wij houden onbetaalde vorderingen voor u in de gaten.

Handige website-links
Deze maand: Het urencriterium van 1225
Het urencriterium van 1225 is door De ZAAK helder uiteengezet. Het urencriterium bepaalt of jij recht hebt op bepaalde
ondernemersaftrekken en is een belangrijk controlemiddel van de Belastingdienst.

Volgende infoblad: Het einde van 2016 is in zicht
Aan het einde van het boekjaar is het belangrijk om door ons te worden geïnformeerd wat je vooral wel en vooral niet moet doe n
vóór 31 december.
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