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Nieuwsbrief d.d. 1 oktober 2021 zevende jaargang nummer 9

Gelezen: "Succes begint altijd waar je nu bent en met wat je nu hebt."
Corona nieuws:

Coronasteun stopt per l oktober 2021
Het is binnenkort klaar met het gigantische pakket aan coronasteun, zo heeft het kabinet
aangekondigd. Per 1 oktober 2021 komt er een einde aan diverse steunregelingen, zoals de
loonkostensubsidie NOW, de subsidie voor vaste lasten TVL en het belastinguitstel. Langer doorgaan
met de steun zit volgens het kabinet het economische herstel in de weg.
NOW, TVL, belastinguitstel en TOZO stoppen
Eerder heeft het kabinet het hele pakket verlengd tot en met het derde kwartaal. Toen was al het
voornemen om het daar bij te laten. Nu heeft het kabinet in een persbericht bevestigd dat er
inderdaad geen verlenging meer komt in het vierde kwartaal. Daarbij wijst het kabinet erop dat er
dankzij de steun relatief weinig faillissementen zijn geweest en dat de werkloosheid laag is gebleven.
Bovendien voorzien de rekenmeesters van het Centraal Planbureau 'bemoedigende' cijfers voor de
economie: 3,8% groei dit jaar en 3,2% groei in 2022. Volgens het kabinet verstoort het voortzetten
van de generieke steun dat economische herstel.
Daarom stoppen onder meer de volgende maatregelen per l oktober 2021:
NOW (aanvraagtermijn voor de periode tot en met 30 september loopt nog tot en met 30

september 2021), al wil het kabinet in plaats daarvan wel de regeling voor werktijdverkorting
weer openstellen.
TVL (aanvraagtermijn voor het derde kwartaal loopt van 31 augustus tot en met 26 oktober
•

2021).
Het bijzondere uitstel van belastingbetaling, wat wil zeggen dat nieuw opkomende
belastingverplichtingen na l oktober weer gewoon betaald moeten worden. Organisaties
hoeven pas op l oktober 2022 te beginnen met het terugbetalen van de opgebouwde
belastingschuld, en zij hebben daar vijfjaar de tijd voor. Er staat nu nog € 19,2 miljard aan
uitgestelde belastingschulden open, aldus het kabinet.
De regeling voor inkomensondersteuning voor zzp'ers TOZO en de aanvullende TONKregeling.

Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl

Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd
Het demissionaire kabinet heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis weer geactualiseerd. Er
zijn een aantal maatregelen verlengd. Ook zijn er aanvullende tegemoetkomingen voor uitstel van
betaling aan de Belastingdienst en een aanpassing van de reikwijdte van de betalingsregeling in
verband met het bijzonder uitstel opgenomen. Voor wat betreft de verlenging gaat het om de
volgende maatregelen:

Goedkeuring van doorbetaling onbelaste reiskostenvergoeding tot l januari 2022.
l
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Verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling tot 3% bij éénTöbTisö'm't'öf

€ 400.000 en 1,18% voor het meerdere (moet nog in wet worden opgenomen).
Goedkeuring van verlaging gebruikelijk loon op basis van vergelijking omzet over 2021 in
verhouding tot omïet van 2019.
De Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) en de regeling
Subsidies vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) hoeven ondernemers niet tot hun fiscale
winst te rekenen. Dit zal ook nog in de wet worden vastgelegd.
Goedkeuring voor de versoepeling van de herinvesteringstermijn voor
herinvesteringsreserve. De coronacrisis is een bijzondere omstandigheid waardoor
herinvesteringen niet uiterlijk drie jaar na het jaar van investeren moeten plaatsvinden.
Vrijstelling voor Duitse bepaalde socialezekerheidsuitkeringen.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl

Aantal vaststellingsverzoeken NOW l blijft achter
Veel bedrijven hebben de afgelopen periode gebruik gemaakt van de NOW. Op basis van een door
hen ingeschat omzetverlies en de loonsom hebben ze een voorschot van 80 procent gehad. Hierdoor

konden ze hun personeel doorbetalen en zijn banen behouden gebleven. De subsidie wordt definitief
als bedrijven een vaststelling van de NOW-subsidie aanvragen gebaseerd op de daadwerkelijke
omzet en de loonsom in de subsidiemaanden. Voor sommige bedrijven betekent dit dat ze nog
subsidie krijgen, anderen zullen (deels) subsidie moeten terugbetalen. Bedrijven kunnen daarvoor
met UWV een coulante betalingsregeling afspreken. In oktober 2020 is het aanvraagloket geopend
voor de subsidievaststelling van de eerste NOW-periode (maart, april en mei 2020), ook staat het
loket van NOW-2 (juni, juli, augustus en september 2020) sinds maart 2021 open.
Op dit moment blijft het aantal vaststellingsverzoeken voor NOW-1 nog achter. UWV heeft nu 64.000
verzoeken binnen van de circa 140.000 aanvragers. Meer dan de helft, ongeveer 76.000 bedrijven,
moet dit dus deze maand nog doen. Het is belangrijk dat deze bedrijven dit echt uiterlijk 31 oktober
aanstaande doen. Als UWV op die datum geen verzoek binnen heeft, wordt de subsidie op nihil
vastgesteld, dat betekent dat een bedrijf geen recht heeft op de NOW. Ook deze subsidie wordt
immers betaald uit publiek geld, dus is het belangrijk dat wordt vastgesteld dat bedrijven hier recht
op hebben.
Er zijn verschillende oorzaken denkbaar voor de vertraagde aanvragen. Zo kunnen bedrijven het naar
achteren hebben geschoven in de hectiek en onzekerheid van afgelopen Corona-jaar. Sommige
bedrijven die een terugbetaling verwachten, hebben de aanvraag wellicht uitgesteld om het gespreid
terugbetalen later te kunnen starten. Een aantal bedrijven dacht eerder dat de aanvraag automatisch
binnen zou komen. UWV is daarom al eerder communicatie-activiteiten gestart zodat bedrijven goed
weten wat ze moeten doen, de komende periode zal dit worden doorgezet en geïntensiveerd.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Belastingdienst vordert openstaande belastingschulden weer in

De invordering van belastingschulden lag vanaf maart vorig jaar door de coronacrisis grotendeels
stil.
"Maar de beperkende coronamaatregelen zijn nu versoepeld en het economische leven komt vrijwel
overal weer op gang. Daarom pakken wij de invorderingswerkzaamheden geleidelijk weer op", aldus
de fiscus.

De belastingdienst meldt vanaf deze maand eerst vooraankondigingen te sturen en later dit jaar
betalingsherinneringen en aanmaningen. Als particulieren en ondernemers dan nog niet betalen,
volgen vanaf begin 2022 dwangbevelen.
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Dit is de planning voor de invorderingswerkzaamheden
- Vanaf eind september versturen wij vooraankondigingen.
- Vanaf begin oktober betalingsherinneringen.
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- Vanaf begin november aanmaningen'.
- Vanaf begin januari 2022 dwangbevelen.
Belastingdienst hervat ook andere processen

Behalve dat de fiscus vooraankondigingen, betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen
gaan versturen, starten zij ook andere opgeschorte werkzaamheden stapsgewijs weer op. Zo starten
zij binnenkort met bedrijfscontroles. En ondernemers kunnen nu weer een afspraak maken om langs
te komen bij een belastingkantoor.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl
Inkomsten- en vennootschapsbelasting en toeslagen
Doorlopende machtiging
Vanaf l september 2021 hebben wij doorlopende machtigingen aangevraagd bij de belastingdienst.
Voorheen moest voor ieder jaar apart een machtiging aangevraagd worden. De belastingdienst heeft
ingezien dat dit een behoorlijke administratieve rompslomp is.
Ons verzoek is om het "Formulier doorlopende machtiging intermediair
Wat is een doorlopende machtiging?

Een registratie van een doorlopende machtiging voor een belastingmiddel geldt voor digitale
berichten over I klant over l soort belasting over toekomstige belastingjaren. De doorlopende
machtiging kan ook weer opgezegd worden.
Registratie intrekken
U kunt op elk moment een registratie van uw doorlopende machtiging intrekken. Hiervoor gebruikt u

het formulier 'Registratie machtiging intermediair afwijzen of intrekken' dat meegestuurd wordt met
de registratiebrief.
LVoorvoor geldt de doorlopende machtiging?

Een doorlopende machtiging inkomstenbelasting die actief is per l december 2021 geldt voor:
de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte 2021, 2022 en verder
de Serviceberichten Aanslag inkomstenbelasting 2023, 2024 en verder.
Een doorlopende machtiging inkomstenbelasting die actief is per l juli 2022 geldt voor:
de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte 2022, 2023 en verder
de Serviceberichten Aanslag inkomstenbelasting 2023, 2024 en verder
Een doorlopende machtiging vennootschapsbelasting die actief is per l juli 2022 geldt voor:
de Serviceberichten Aanslag vennootschapsbelasting 2023, 2024 en verder
(Energie-)investeringsaftrek/Nog investeren in 2021 of wachten tot 2022?
Het uitstellen of splitsen van een te investeren activa kan u fiscaal voordeel opleveren. Hieronder
staat de investeringsaftrek voor 2021.
Investering minder dan € 2.400 of meer dan € 328.721 - geen investeringsaftrek
Meer dan € 2.400 - minder dan € 59.170
- 28 % van investeringsbedrag
Meer dan € 59.170 - minder dan € 109.574
-vast bedrag €16.568
Meer dan € 109.574 - minder dan € 328.712
- € 16.568 minus 7,56% van
investeringsbedrag boven € 109.574
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Bijvoorbeeld. Een grote investering van € 100.000 levert verspreid over twee'jaïèh''
(2 x € 50.000) meer aftrek op dan in één jaar. Het verschil in aftrek bedraagt ca € 12.000, vertaald in
belastingvoordeel (stel 40%) is ca € 5.000. Bij een investering van € 200.000 is dit verschil ca.
€ 23.000, belastingvoordeel ca € 9.000.
Ook moet u ook uitkijken voor de desinvesteringsbijtelling! Heeft u in de afgelopen vijfjaar gebruik
gemaakt van de investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel weer of stoot u het
bedrijfsmiddel af, dan krijgt u mogelijk te maken met desinvesteringsbijtelling. Deze bepaalt dat u de
investeringsaftrek gedeeltelijk terug moet betalen. Door de vijf-jaargrens kan het handig zijn om een
desinvestering nog even uit te stellen.
Verliesverrekening VPB onbeperkt, maar niet voor 2012!
Ondernemingen kunnen verliezen in de vennootschapsbelasting (VPB) vanaf 2022 onbeperkt
voorwaarts verrekenen. Er is daarbij geen overgangsrecht. Dit betekent dat nog openstaande
verliezen uit 2012 uiterlijk dit jaar verrekend moeten worden, anders verdampen ze.
In de VPB kunnen bv's verliezen in een boekjaar verrekenen met winsten uit andere jaren. Dat is
voordelig, want het drukt de winst en daarmee de VPB-rekening voor de onderneming.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl

Verliesverrekening VPB in 2022 onbeperkt
Nu kan een onderneming een verlies in een boekjaar nog tot één boekjaar terug (de 'carry back') en
tot zes boekjaren vooruit (de 'carry forward') verrekenen. Die voorwaartse termijn vervalt echter
vanaf 2022. Dan mogen verliezen onbeperkt voorwaarts verrekend worden. De termijn voor carry
back verandert niet. Tegelijkertijd is er óók een beperking. Een verlies tot € l miljoen mag in een jaar
altijd voorwaarts verrekend worden, maar daarboven mag de onderneming nog maar maximaal 50%
van het verlies meerekenen. Wat overblijft, kan eventueel in latere jaren nog verrekend worden.
De aanpassing houdt in dat verliezen die vanaf 2013 zijn geleden, vanaf 2022 onbeperkt voorwaarts
in tijd kunnen worden verrekend. Dat komt doordat de termijn voor voorwaartse verliesverrekening
tot 2018 nog negen jaar was. Wel geldt dus ook voor deze verliezen de beperking dat boven de € l
miljoen maar 50% mag worden meegerekend in een boekjaar.
Verliezen uit het boekjaar 2012 moeten nog dit jaar verrekend worden, anders verdampen ze. Het is
dus zaak om daarop te letten in de VPB-aangifte.
Bron: 'Rendement Online' - httos://www.rendement.nl
Verliesverrekening in de inkomstenbelasting
Ook de inkomstenbelasting kent een regeling voor verliesverrekening. Die verandert vooralsnog niet.
Voor inkomen in box l van de inkomstenbelasting (inkomen uit werk en onderneming) zijn de
termijnen tot drie boekjaren terug en tot negen boekjaren vooruit. Dit moet 'binnen de box' blijven.

Verliezen mogen dus alleen verrekend worden met inkomen in box l. Verliezen in box 2 (inkomen uit
aanmerkelijk belang) mogen tot één boekjaar terug en tot zes boekjaren vooruit worden verrekend
met inkomen in box 2.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl

Bijtelling elektrische auto 16% in 2022

De korting op de bijtelling wegens privégebruik voor volledig elektrische auto's wordt ook na 2021
gecontinueerd, maar wel geleidelijk afgebouwd. In 2022 wordt de korting verlaagd tot 6%-punt
(2021: 10%-punt), zodat de bijtelling uitkomt op 16%. Er komt wel een lagere bijtelling voor auto's
met zonnepanelen.
Het demissionair kabinet heeft de voorstellen uit het Klimaatakkoord verwerkt in de Wet fiscale

maatregelen Klimaatakkoord.
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Dit wetsvoorstel heeft grote gevolgen voor de bijtelling wegens privégebruikVan'cfè'aüïó'van'aë
zaak. In de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord is al vastgelegd dat de genoemde korting op de
bijtelling in stappen wordt afgebouwd, van het huidige 10%-punt in 2021, 6%-punt voor 2022, 2023
en 2024, 5%-punt voor 2025 tot uiteindelijk nul vanaf l januari 2026. De bijtelling komt voor volledig
elektrische auto's voor 2022 neer op 16%. Daarbij verlaagt de zogenoemde cap, het deel van de
catalogusprijs waarop de korting van toepassing is, in 2022 naar

€ 35.000 (2021: € 40.000). Vanaf 2023 wordt de cap € 30.000. Voor elke euro hierboven geldt een
bijtellingspercentage van 22%.

Voor auto's op waterstof en zonne-energie is korting op bijtelling 6%
De cap is niet van toepassing op emissievrije en zonnecelauto's met een motor die kan worden
gevoed met waterstof of zonenergie. De definitie van een zonnecelauto is ontleend aan de definitie
die in 2021 geldt voor de milieu-investeringsaftrek. Als een elektrische auto met geïntegreerde
zonnepanelen aan die definitie voldoet, geldt de cap niet. Voor die auto's is de korting op de
bijtelling niet gemaximeerd. Voor een waterstofauto en een zonnecelauto bedraagt de korting steeds
6% van de volledige cataloguswaarde bedraagt en wordt de invoering van het maximumbedrag in de
bijtelling uitgesteld tot na 2024.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl

Hoge tarief in de VPB van 25% naar 25,8%
Het kabinet kwam tijdens het debat zelf met het plan om de salarissen van zorgpersoneel te
verhogen. In de Kamer is lang gesteggeld over de financiële dekking daarvan. Maar inmiddels lijkt het
erop dat een deel komt uit het verhogen van de premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Een
ander deel wil het kabinet betalen door het hoge tarief in de VPB op te trekken, van 25% naar 25,8%.
Dit plan heeft premier Rutte in het debat bevestigd, zo blijkt uit het ongecorrigeerde stenogram.
Uiteindelijk moet dit plan nog verwerkt worden in wetsvoorstellen en dat moet dan natuurlijk nog
goedgekeurd worden door het parlement. Maar gezien de grote steun in de Kamer voor het
verhogen van de zorgsalarissen ligt het voor de hand dat het VPB-tarief inderdaad omhooggaat als
financiële dekking daarvan.
Bron: 'Rendement Online' - https://www.rendement.nl

Overig

Rechten en plichten bij een boekenonderzoek
De belastingdienst mag je aangifte en administratie controleren, dit wordt een boekenonderzoek
genoemd.

De belastingdienst kan verschillen redenen hebben om boekenonderzoek te doen. Ze kunnen een
bepaalde periode willen inzien of een aangifte willen controleren.
Een ander soort boekenonderzoek is een derdenonderzoek. Dan wordt uw administratie ingekeken
inzake de belastingheffing bij een derde.
Als ondernemer moet er meegewerkt worden aan een boekenonderzoek. De informatie die de
belastingdienst opvraagt moet wel betrekking hebben op dit onderzoek.
Het boekenonderzoek wordt meestal per brief aangekondigd. In deze brief staat ook waar het
onderzoek zich opricht.
Eventueel kan een inspecteur ter plekke het onderzoek uitbreiden als hij daarvoor aanleiding ziet. Dit
dient wel onderbouwd te worden.

In de brief staat ook de informatie die de belastingdienst graag wil inzien. Het is belangrijk om dit zelf
te verzamelen en klaar te leggen. Het scheelt de inspecteur zoeken en focust hij zich alleen op de
aangeleverde gegevens.
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Niet alles hoeft aan te worden verstrekt, correspondentie met advocaten en 'n'dtarTsserTmag een
inspecteur niet inzien.
Als een belastinginspecteur langs komt zet hem dan in een aparte kamer. Hij hoort en ziet niet direct
wat er op de werkvloer gebeurt.

Een andere optie is om het boekenonderzoek bij de accountant plaats te laten vinden.
Het is ook raadzaam om één contactpersoon aan te wijzen die het aanspreekpunt is voor de
inspecteur. Dit schept duidelijkheid.
Tijdens het onderzoek kan het vermoeden ontstaan dat de inspecteur op zoek is naar informatie over
fraude. Als u dat merkt is het zaak om contact op te nemen met uw adviseur of fiscaal advocaat om
te overleggen hoe er gehandeld moet worden.
De mogelijkheid bestaat namelijk dat in dergelijke gevallen aanslagen met (vergrijp-)boetes opgelegd
zullen worden. Ook een bezoek van de FIOD kan hiervan het gevolg zijn.
Zodra de inspecteur het onderzoek heeft afgerond is het zaak om met hem af te spreken hoe en
wanneer er teruggekoppeld gaat worden.
Transport
Rapport kostenontwikkeling in het wegvervoer van Panteia oktober 2021
"Samenvatting:
Deze rapportage verschaft gedetailleerde informatie over de prijsontwikkeling van de
kosten in het binnenlands en grensoverschrijdend wegvervoer. Naast gegevens over de
opgetreden kostenontwikkelingen in 2021 worden ook de verwachtingen voor 2022
weergegeven.

Roerige tijden in transport en logistiek
Voordat u verder leest om te zien wat de gemiddelde kostenontwikkeling in uw

marktgebied is, is het belangrijk de resultaten zoals in deze rapportage weergegeven in
de juiste context te zien. Het zijn immers roerige tijden in transport en logistiek,
waardoor kostenontwikkelingen in uw situatie sterk kunnen verschillen met die van uw
collega. Het is dan ook, meer dan ooit, belangrijk om de vertaling naar uw eigen situatie
zorgvuldig te maken en u goed te verdiepen in de diverse kostensoorten en bijbehorende
kostenontwikkelingen. Zo kan in deelmarkten waar de schaarste aan medewerkers
groter is dan gemiddeld, sprake zijn van aanvullende loonkostenontwikkelingen bovenop
de reguliere kostenontwikkeling. Specifieke ontwikkelingen zijn belangrijke
onderwerpen om onderbouwd in een gesprek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
aan de orde te stellen.

Realisatie 2021 (exclusief brandstof kostenontwikkeling)
De gerealiseerde kostenontwikkeling (exclusief brandstofkostenontwikkeling) van 2021
ten opzichte van 2020 in het binnenlands wegvervoer varieert tussen de +1,1% en
+1,9%. In het grensoverschrijdend wegvervoer ligt de kostenstijging (exclusief
brandstofkostenontwikkeling) tussen de +1,1% en +1,7%. De loonkosten zijn met
gemiddeld 0,91% toegenomen. De afschrijvingskosten stegen met 5,2%, de
verzekeringskosten met 4,5% en de kosten van reparatie en onderhoud stegen met
gemiddeld 2,6%.
Raming 2022 (exclusief brandstofkostenontwikkeling)
De verwachte kostenontwikkeling (exclusief brandstofkostenontwikkeling) voor 2022
ten opzichte van 2021 in het binnenlands wegvervoer varieert tussen de +4,2% en
+5,7%. In het grensoverschrijdend wegvervoer ligt de geraamde kostenstijging
6
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(exclusief brandstofkostenontwikkeling) tussen de +3,5% en +5,0%. De loonkö'sfe'nVan
het rijdend personeel stijgen naar verwachting met gemiddeld 6,34%. De
afschrijvingskosten stijgen naar verwachting met 6,4% en de verzekeringskosten met
9,4%. De kosten voor reparatie en onderhoud nemen naar verwachting met 4,0% toe.
Loonkostenontwikkeling
De lonen zijn per 1-7-2021 met 3,5% verhoogd. Dit betekent gemiddeld op jaarbasis

een brutoloonontwikkeling van 1,65%. Per 1-1-2022 worden de lonen verhoogd met
3,25%. Hieruit volgt een gemiddelde brutoloonontwikkeling voor 2022 van 5,13%. In
deze 5,13% zit de helft van de loonstijging van 1-7-2021.
Vergelijken we de situatie per peildatum 1-1-2021 met 1-1-2022 dan betekent dit een
loonkostenstijging van 7,17%.
Loonkostenontwikkeling gemiddeld 2021 (t.o.v. gemiddeld 2020)
Mutatie 2021 t.o.v. 2020

Brutoloonontwikkeling 1,65%
Ontwikkeling sociale lasten -0,74%
Totale loonkostenmutatie 2021 0,91%

Loonkostenontwikkeling gemiddeld 2022 (t.o.v. gemiddeld 2021)
Mutatie 2022 t.o.v. 2021
Brutoloonontwikkeling 5,13%
Verwachte ontwikkeling sociale lasten 1,21%
(incl. effect RVU premie, eerder stoppen met werk)
Totale loonkostenmutatie 2022 6,34%
Brandstofkostenontwikkeling
De brandstofkosten zijn in 2021 met ruim 16% fors gestegen ten opzichte van 2020.
Naar verwachting zullen de brandstofkosten in 2022 met gemiddeld 0,9% toenemen ten
opzichte van 20212.
Specifieke ontwikkelingen

Naast de reguliere ontwikkeling van de kostensoorten zijn er andere ontwikkelingen die
invloed kunnen hebben op de kostenontwikkeling. Deze ontwikkelingen zijn niet in één
cijfer uit te drukken en zijn daarom niet meegenomen in de kostenontwikkeling. Een
aantal van deze ontwikkelingen worden onderstaand benoemd en in paragraaf 1.2
uitgebreid behandeld:
• Coronacrisis
• Chauffeurstekort
• Tekort aan onderdelen
• Onbalans internationale containerstromen

Ondernemers moeten, naast het volgen van de kostenontwikkelingen in deze

rapportage, goed de vertaling maken naar hun eigen specifieke situatie."
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Teveel betaalde Maut

Accountants & Adviseurs

Het Europees gerechtshof heeft besloten dat de toll/maut tarieven in Duitsland met terugwerkende
kracht vanaf 28-10-2020 moeten worden aangepast.
Het te veel betaalde gedeelte van de Maut bestaat uit kosten voor de verkeerspolitie, die de Duitse
overheid heeft gerekend. Dat mag niet. Het percentage van de Maut dat te veel is betaald, bedraagt
gemiddeld 4 procent.
Omdat de tarieven hierdoor lager uitvallen is het vanaf 01-10-2021 mogelijk een aanvraag in te
dienen voor terugbetaling van het te veel betaalde bedrag.
Op de site van het Bundesambt für Gütrverkehr geeft men inderdaad aan dat teruggave mogelijk is
wanneer de aanvraag aan de volgende eisen voldoet:
Facturen + bijlage (trajectoverzichten e.d.) worden aangeleverd
Aanvraag betreft periode 28-10-2020 t/m 30-09-2021
Aanvraag voor 31-12-2023 ingediend
We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Gelezen: "Meningen gaan over hoe het zou moeten zijn; ideeën gaan over hoe het zou
kunnen zijn."
Bezoek ook eens onze website: www.althofaccountants.nl

Als u naar aanleiding van deze nieuwsbrief, of over andere zaken, nog vragen hebt, neemt u dan
gerust contact met ons op.

U kunt ons bereiken op ons algemeen telefoonnummer 0512-334150.
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden wij geen

aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden.
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