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Belastingadvies

Als ondernemer dient u periodiek tal van 
belastingaangiften in te dienen. Van omzet- en 
loonheffingen tot inkomstenbelasting en/of 
vennootschapsbelasting. Hoe voldoet u aan alle 
wetten en regels én ziet u op tijd fiscale kansen?

Naast alle verplichtingen biedt de belastingwetgeving ook mooie faciliteiten, vrijstellingen 
en kansen voor ondernemers. Er valt in veel gevallen nog winst te behalen om daarmee de 
onderneming nog beter te laten renderen. Wij helpen u hier graag bij.

Verder beschikken onze adviseurs over een brede kennis en ervaring. Zij staan met 
een persoonlijke en praktische aanpak garant voor het secuur en tijdig naleven van al 
uw fiscale compliance verplichtingen. Ook zijn wij volop bezig met het gebruik van data-
analysetechnieken. Deze technieken maken onze werkzaamheden eenvoudiger.

Bovendien adviseren onze adviseurs u actief over tal van fiscale aangelegenheden, zowel 
op privé gebied, als op het gebied van uw onderneming. Vanwege het internationale 
karakter van Deloitte beschikken wij over een wereldwijd netwerk en brede expertise. Wij 
kunnen u ook begeleiden in alle internationale vraagstukken. Zo blijft uw onderneming 
fiscaal gezond en gericht op de toekomst.

Compliance én advies
Als ondernemer heeft u te maken 
met een groot aantal belastingen en 
de daarbij horende verplichtingen.

Met Tax Advisory & Compliance hebt 
u dat goed geregeld.

Onze adviseurs helpen u bovendien 
bij het treffen van de benodigde 
maatregelen om risico’s te beperken 
en kansen te benutten.

“ Deloitte neemt het hele administratieve proces rondom onze 
belastingaangifte uit handen. Dit bespaart me tijd en geld en 
geeft mij als ondernemer een gerust gevoel dat ik voldoe aan al 
mijn verplichtingen richting de belastingdienst”



• Bedrijfsopvolging
• Assistentie bij boekenonderzoeken
• Fiscale aspecten rondom 
 aankoop, verkoop en 
 structurering van vastgoed
• Fiscale aspecten van financieringsvraagstukken
• Vermogensplanning
• Herstructureringen 
• Aan- en verkoop van ondernemingen

Fiscaal advies helpt u verder

Soms loopt u tegen een vraagstuk aan  dat zeer specialistische kennis vereist. Ook daarvoor bent u bij Deloitte aan het juiste 
adres: uw belastingadviseur betrekt indien nodig de juiste belastingspecialist voor het beste advies op maat.

Bijvoorbeeld bij vraagstukken rondom: 
• Internationaal zakendoen (waaronder invoerrechten)
• Loonheffing en omzetbelasting
• Nalatenschapsplanning
• Gebruikmaking van subsidies

Aangiften:
• Omzetbelasting
• Loonheffing
• Inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting

Incidentele aangiften:
• Dividendbelasting
• Schenkbelasting
• Erfbelasting

Specialistische kennis

Fiscale aangifte goed geregeld



“Het is erg prettig dat Deloitte niet alleen de belangen van ons bedrijf behartigt maar ook die van de 
familie. Er spelen heel wat fiscale en juridische vraagstukken, zowel zakelijk als privé.”

Deloitte is uitstekend thuis in de vraagstukken die binnen het midden- en kleinbedrijf spelen. Uw belastingadviseur heeft een brede 
ervaring en schakelt eenvoudig met fiscaal specialisten binnen het nationale en internationale Deloitte netwerk. Zo beschikt u te allen 
tijden over de juiste kennis voor de vraagstukken die u bezig houden.

Meer informatie: www.deloitte.nl/mkb-accountancy-advies

De adviseurs van Deloitte werken al vele jaren met en voor MKB-ondernemers. Door hun ervaring hebben zij 
aandacht voor persoonlijk contact en oog voor privé- en familieaangelegenheden naast uw onderneming.

www.deloitte.nl/mkb-accountancy-advies
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