
De betrouwbare basis voor directeuren en adviseurs
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 ACTUEEL EN VOLLEDIG 
De fiscale wetgeving staat nooit stil. De redactie van Fundament 
actualiseert de teksten daarom voortdurend. Bovendien verschijnt 
er elke twee maanden en speciaal themadossier met checklists 
en modellen over bijvoorbeeld fiscale procedures of auto van de 
zaak. De maandelijkse emailnieuwsbrief wijst u op de geactu
aliseerde artikelen. En komt u er met al die informatie toch niet 
uit? Dan is er de gratis Fundament Adviesdesk. Binnen één dag 
ontvangt u een eerste reactie op al uw zakelijke fiscale vragen. 
Onmisbaar voor directeuren en hun adviseurs!

Onderneming & fiscus
1. Inkomstenbelasting
2. Loonbelasting
3. BTW
4. Vennootschapsbelasting
5. Dividendbelasting
6. Overdrachtsbelasting
7. Schenk en erfbelasting
8. Motorrijtuigenbelasting en 

BPM
9. Onroerendezaakbelasting
10. Overige heffingen
11. De Belastingdienst

Ondernemingsvormen
1. Rechtsvormen
2. De eenmanszaak
3. Firma’s
4. Besloten en naamloze 

vennootschap
5. Stichtingen en verenigin

gen
6. Overige rechtsvormen
7. Keuze van rechtsvorm
8. Overgang naar een andere 

rechtsvorm

Fiscaal en financieel
1. Het boxenstelsel in de 

inkomsten belasting
2. Eigen woning
3. Aanmerkelijk belang
4. Inkomen uit sparen en 

beleggen
5. Oudedagsvoorzieningen
6. De (bestel)auto
7. Vastgoed
8. Samenlevingsvormen

9. Echtscheiding
10. Erfrecht
11. Erf en schenkbelasting
12. De directeurgrootaandeel

houder

Winstbepaling
1. Algemene regels winstbe

paling
2. Winstbepaling door ver

mogensvergelijking
3. Commerciële en fiscale 

vermogens opstelling
4. Waardering op de ope

ningsbalans
5. Vaste activa
6. Immateriële activa
7. Voorraden
8. Onderhanden werk
9. Vorderingen
10. Effecten
11. Fiscale reserves en voor

zieningen
12. Schulden
13. Vrijstellingen
14. Beperkingen kostenaftrek
15. Bijzondere aspecten winst

bepaling eenmanszaak
16. Staking van een onderne

ming
17. Einde van de bv
18. Deelnemingsvrijstelling
19. Fiscale eenheid
20. Verliesverrekening
21. Bijzondere aspecten winst

bepaling bv
22. Internationaal onderne

men

Bedrijfsadministratie
1. Jaarstukken en publicatie

plicht
2. Administratieplicht
3. Administratieplicht inkom

sten en vennootschapsbe
lasting

4. Administratieplicht loon
belasting

5. Administratieplicht omzet
belasting

6. Administratieplicht sociale 
verzekeringen

7. Bewaarplicht
8. Boekenonderzoek
9. Niet voldoen aan de admi

nistratieverplichtingen
10. Aansprakelijkheid

Inkoop en verkoop
1. Leveringen en diensten
2. Ondernemer in de BTW
3. Vrijstellingen van de BTW
4. Aftrek van voorbelasting
5. Tarieven en grondslag
6. Levering over de grens
7. Aangifte en afdracht BTW
8. Bijzondere onderwerpen

Investeringen
1. Kopen of leasen?
2. Bedrijfsmiddelen
3. Afschrijvingen
4. Investeringsaftrek
5. Willekeurige afschrijving
6. Verkoop of vervanging van 

bedrijfsmiddelen
7. Investeren in vastgoed
8. BTWaspecten van investe

ringen

Personeel
1. Secundaire arbeidsvoor

waarden
2. Dienstbetrekking
3. Heffingssysteem voor de 

loonbelasting
4. Premies werknemersverze

keringen
5. Loon
6. Kostenvergoedingen en 

employee benefits
7. Afdrachtverminderingen 

en eindheffing
8. Ontslag
9. Grensoverschrijdende 

arbeid

Fusies en reorganisaties
1. Holdingstructuur
2. Fusie
3. Juridische splitsing
4. Bedrijfsopvolging een

manszaak en firma
5. Bedrijfsopvolging bij de bv
6. Financiering van de bv

Omgaan met de fiscus
1. Aangifteverplichtingen
2. Informatieverplichtingen
3. Verplichtingen bij een 

controle van de fiscus
4. Betalen van belasting
5. Boeten
6. Geschil met de fiscus
7. Alternatieven voor be

zwaar en beroep
8. Invordering van belasting

schulden

INHOUDSOPGAVE

 BETAAL NIET TEVEEL BELASTING 
De fiscus is uw grootste kostenpost. Besparingen op dit vlak leve
ren dus echt wat op. Betaal niet te veel belasting. Word abonnee 
van Fundament voor Onderneming & Fiscus en doe uw voordeel 
met de vele geldbesparende tips en adviezen. 

 VOOR ÉN DOOR FISCAAL ADVISEURS 
Om een optimale fiscale positie te realiseren, heeft u er nu een 
nuttige kennispartner bij. Met Fundament voor Onderneming & 
Fiscus heeft u namelijk de beschikking over een actuele database 
vol fiscale tips en adviezen. 
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Met de aanschaf van Fundament voor 
Onderneming & Fiscus krijgt u een aan
tal keiharde garanties: 

1 Bent u na aanmelding voor Funda
ment voor Onderneming & Fiscus 
om wat voor reden dan ook niet 
tevreden? Laat dit dan binnen zeven 
dagen schriftelijk laten weten via 
klantenservice@rendement.nl en u 
betaalt helemaal niets! 

2 U kunt uiteraard ook op een later 
tijdstip uw abonnement beëindigen. 
Direct na ontvangst van uw schrif
telijke opzegging stoppen wij uw 
abonnement. Geen opzegtermijn of 
ingewikkeld gedoe dus! Uw abonne
ment stopt gewoon per direct. 

3 De redactie zorgt voortdurend voor 
een actuele inhoud. U ontvangt zes 
keer per jaar een magazine met 
daarin de belangrijkste recente wijzi
gingen in de database en een thema
dossier over een actueel onderwerp. 

4 Elk jaar wordt er een nieuw Kompas 
aan de website toegevoegd. Een Kom
pas laat u aan de hand van meer dan 
100 praktijkvragen kennismaken met 
een bepaalde (nieuwe) wet of regel. 

5 Om u tussentijds op de hoogte te 
houden van de meest relevante 
financiële actualiteiten, ontvangt 
u maandelijks een nieuwsbrief per 
email. Hierin staan verwijzingen 
naar de meest recent geactualiseerde 
artikelen en meldingen wanneer er 
een nieuw Kompas is toegevoegd.

6 Om u maximale flexibiliteit in uw 
abonnement te kunnen garande
ren, wordt het abonnement niet per 
jaar gefactureerd, maar steeds voor 
een periode van twee maanden. De 
abonnementsprijs in 2016 bedraagt 
€ 249 per twee maanden. Daarmee 
krijgt u onbeperkt toegang tot alle 
onder delen van uw abonnement op 
Fundament voor Onderneming & 
Fiscus.

7  Tijdens uw abonnement kunt u via 
fundamentvoor.nl/of gratis een be
roep doen op de Fundament Advies
desk. Wij garanderen dat u binnen 
24 uur een eerste reactie krijgt op uw 
zakelijke fiscale vragen.

Antwoordkaart
JA, STUUR MIJ DE INLOGGEGEVENS VOOR FUNDAMENT 
VOOR ONDERNEMING & FISCUS!  
Ik betaal slechts €49 voor de eerste 2 maanden (ipv € 249)! 
Ook abonneer ik mij op de voortdurende actualisatie tot 
schriftelijke wederopzegging. Binnen een week na aanmelding 
kan ik mij schriftelijk afmelden en daarmee deze bestelling 
ongedaan maken.ongedaan maken.

Naam  m/v

Organisatie 

Functie 

Adres 

Postcode    Plaats  

Telefoon 

E-mailadres 

Datum 

Handtekening 

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW (21%). OF0516-DM

WILT U LIEVER DIRECT TOEGANG TOT FUNDAMENT?

Meld u dan aan via rendement.nl/of en ontvang 
meteen uw inloggegevens! 

✁

http://fundamentvoor.nl/of
http://rendement.nl/of


Fundament voor Onderneming & Fiscus 

is een uitgave van Rendement Uitgeverij.  

Kijk op www.rendement.nl voor het 

complete aanbod van vakbladen, websites 

en evenementen. 

Rendement Uitgeverij 

Postbus 27020 

3003 LA Rotterdam 

Telefoon (010) 243 39 33 

fundamentvoor.nl/of  BETROUWBARE INFORMATIE VOOR 
NU EN VOOR LATER 

De fiscale wetgeving staat nooit stil. Sowieso heeft u 
altijd te maken met nieuwe wetten en regels. Dat gaat 
van de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeids
relaties (DBA) tot de Wet pensioencommunicatie. Dan 
is een betrouwbaar naslagwerk onmisbaar. Voor u, 
maar ook voor uw werknemers. 
 
 EEN FOUT IS SNEL GEMAAKT 

En dat kunt u juist in uw functie niet gebruiken. Voor 
uw fiscale positie moet u kunnen vertrouwen op een 
actueel naslagwerk. Er zijn verschillende interessante 
fiscale constructies, maar dan moet u wel de wet ken
nen en volgen! 

fundamentvoor.nl/of adviseert u bij alle fiscale 
vraagstukken

ALTIJD ANTWOORD OP UW VRAAG 
Op fundamentvoor.nl/of is de informatie optimaal ontsloten.  
U kunt zelf bepalen op welke manier u door de database navi
geert.

Zoeken
Natuurlijk is er een slimme zoekfunctie, u wordt geadviseerd in 
uw zoekopdracht door middel van automatisch gegenereerde 
suggesties terwijl u een zoekterm invoert. U kunt het zoekre
sultaat vervolgens naar wens verder specificeren door bepaalde 
trefwoorden en types content uit te vinken. Zo komt u snel en 
gemakkelijk bij het voor u relevante artikel.

Boomstructuur
De database is opgedeeld in verschillende rubrieken. Deze 
rubrieken bestaan uit diverse hoofdstukken. En elk onderwerp 
bevat een aantal artikelen. U kunt op elk gewenst moment van
uit een artikel naar een naastgelegen artikel springen of terug 
omhoog in de structuur naar een onderwerp. Het zogenoemde 
kruimelpad bovenaan de pagina laat u zien op welke plek u zich 
in de database bevindt.
 
Adviesdesk 
En komt u er echt niet uit met de informatie op de website? 
Dan kunt u kosteloos gebruikmaken van de Fundament 
 Adviesdesk. U ontvangt binnen 24 uur een eerste reactie op uw 
eerstelijns vragen van onze deskundige adviseurs. Een gratis 
service, exclusief voor abonnees van Fundament voor Onderne
ming & Fiscus.
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