Aangifte: nu of later?
De Belastingdienst is er als de kippen bij als het gaat om aangifte
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inkomstenbelasting doen. De bekendmakingen door de dienst via Twitter, via de
berichtenbox op mijnoverheid.nl en voor de zekerheid toch ook maar weer via de
blauwe envelop zijn niet makkelijk over het hoofd te zien. We wéten toch dat we
aangifte moeten doen? Overbodige luxe dus, al die berichten?

Eerste handeling: uitstel aanvragen
Makkelijk aan te vragen via mijnbelastingdienst.nl

Uitstel is handig en
makkelijk te doen

Geen overbodige luxe: je wordt eraan herinnerd om uitstel aan te vragen!
Nadat je hebt ingelogd, kies je op het tabblad Inkomstenbelasting in de linkerkolom voor
“Belastingjaar 2016”.
Hierin staat de link “uitstel voor mijn aangifte inkomstenbelasting aanvragen”. Je krijgt uitstel
tot 1 september 2017.
Verwacht je geld terug? Dan doe je liever eerder dan later aangifte. Toch kan je altijd uitstel
aanvragen.

Uitstel wordt voor je geregeld
Als je klant bent van ons kantoor, wordt het uitstel automatisch voor je aangevraagd. Dit geldt
ook voor de fiscale partner en de B.V. waarvoor wij de aangifte doen.

30 april 5 voor twaalf? Geen nood: uitstel aangevraagd!
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Wist je dat…
… het betaald krijgen van je verkoopfacturen sneller kan? Deze werkwijze heeft bewezen dat de liquiditeitspositie van je bedrijf
verbeterd wordt! Heb je echt geen tijd hiervoor? De dienstverlening van ons kantoor staat ook voor debiteurenbeheer tot je
beschikking. Stuur een mail naar info@practicalpersonal.nl, dan kunnen wij voor jou een persoonlijk stappenplan maken. “Weten
waar je aan toe bent, nu… en in de toekomst.”

Handige website-links
Deze maand: nu.nl over “Sneller je factuur betaald krijgen”
Nu.nl heeft ook een serie aanwijzingen gegeven over het sneller betaald krijgen van je verkoopfactuur. En áls er dan toch nog te
laat wordt betaald, mag je de slecht betalende debiteur een boete opleggen. In de Tweede Kamer is dinsdag 14 februari vóór dit
initiatiefwetsvoorstel gestemd. Overigens mag je altijd rente rekenen bij termijnoverschrijding.

Volgende infoblad: tips bij je aangifte
Als het volgende infoblad – 3e vrijdag in maart – uitkomt, heb je al ruim 2 weken de gelegenheid gehad om je aangifte in te dienen.
Wacht daar nog even mee, misschien dat er voor jou nog wat tips bijzitten.
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