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DE FISCALITEIT IS ALTIJD IN BEWEGING! DE IN FEBRUARI VAN DIT JAAR  
BENOEMDE STAATSSECRETARIS WIEBES HEEFT AL ENKELE MOEILIJKE 
MOMENTEN ACHTER DE RUG MET DE AUTO VAN DE ZAAK EN DE  
NAHEFFING VAN MOGELIJK ENKELE HONDERDEN EURO’S DIE VELE 
NEDERLANDERS IN 2015 TE WACHTEN STAAT. KORTOM, AANLEIDING 
GENOEG OM U OOK DIT JAAR WEER MET VEEL GENOEGEN UIT TE  
NODIGEN VOOR ONZE BESPREKING VAN DE FISCALE EINDEJAARSTIPS!

Belastingplan 2015
De perikelen met betrekking tot de auto van 
de zaak en de verwachte naheffingen zijn wat 
kleinere incidenten in fiscaal Nederland. 
Fundamenteler van aard is het in de Miljoenen- 
nota door het kabinet geuite voornemen om 
het belastingstelsel fundamenteel te herzien. 
Naar aanleiding daarvan hebben alle politieke 
partijen hun verlanglijstjes al bij het kabinet 
ingeleverd, waardoor een stelselherziening 
naar verwachting 10 miljard euro gaat kosten! 
De vraag is hoe dit gat in de begroting moet 
worden gedicht. Als het aan de Franse econoom  
Piketty ligt, is de oplossing om het inkomen uit 
vermogen zwaarder te belasten. De nieuwe 
plannen met betrekking tot de stelselherziening  
en de discussie daarover krijgen in 2015 hopelijk  
wat meer vorm. 
Tijdens de bijeenkomst informeert mr. Willem  
Hartman u nader over het Belastingplan 2015 
en geeft aan wat daarvan voor u de gevolgen 
kunnen zijn, zowel zakelijk als privé.

Ontwikkelingen samenstelpraktijk
Op 1 oktober 2014 is Wilma Gomarus AA bij 
BDO Noord Nederland in dienst getreden om 
leiding te geven aan de samenstelpraktijk. Na 
een korte introductie van zichzelf, gaat Wilma 
tijdens een interactieve presentatie in op de 
nieuwe ontwikkelingen in de samenstelpraktijk. 
De markt ontwikkelt zich namelijk in razend 
tempo en de eisen die aan ondernemers gesteld  
worden veranderen net zo hard mee. Meer grip 
op de bedrijfsvoering is daarom belangrijker 
dan ooit.
Grip zorgt ervoor dat de ondernemer sneller 
kan schakelen. Precies wat nodig is in tijden 
waarin markten onzeker zijn, banken en de 
fiscus steeds intensiever meekijken en 
informatiebronnen steeds talrijker worden. 

Iedere onderneming heeft tegenwoordig te 
maken met snel veranderende klanten, markten  
en technologieën. Om die veranderingen om 
te zetten in kansen moet een bedrijf wendbaar 
zijn. Hierbij hoort een permanent en goed inzicht  
in de actuele financiële stand van zaken. Bent u  
als ondernemer tijdig in staat om bij te sturen? 
Voor nu en in de toekomst?

Wij hebben er weer zin in en hopen u op  
vrijdag 12 december a.s. te mogen verwelkomen  
bij FC Emmen. We stellen uw aanwezigheid 
zeer op prijs!

Programma
17.00 uur Ontvangst met koffie/thee
17.15 uur Presentatie ontwikkelingen  
  samenstelpraktijk door 
  Wilma Gomarus AA
18.00 uur Bespreking fiscale eindejaars- 
  tips door mr. Willem Hartman
18.45 uur Borrel met buffet
20.00 uur Wedstrijd FC Emmen - 
  FC Volendam

Locatie
FC Emmen
Stadionplein 1
7825 SG EMMEN

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 
uiterlijk 1 december 2014:
 per mail (emmen@bdo.nl)
 telefonisch (0591 - 664 664)
Graag bij uw aanmelding aangeven of u de 
wedstrijd wilt bijwonen.

Wij zien uit naar uw komst!
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