Fiscale
wegwijzer
Samen voor de beste fiscale oplossing!

HELPDESK

ADVIESTRAJECTEN

Heeft u een korte fiscale vraag of casus? Wij

Wilt u dat wij meedenken over een advies voor uw relatie?

denken graag met u mee en helpen u op

Uiteraard bepaalt u de kaders! Ons werkterrein? Winstbelasting,

weg. Onze helpdesk is voor Auxilium leden

omzetbelasting, bedrijfsopvolging, herstructurering, de eigen

bij het abonnement inbegrepen en is tot 15

woning en vele andere deelgebieden van het belastingrecht.

minuten gratis.

Welke mogelijkheden zijn er?
Controle advies: quick scan
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033 433 7217
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Fiscale ongelukken zitten in kleine hoekjes. Met onze
beoordeling van een nog uit te brengen eindadvies of nog in te
dienen bezwaarschrift beperkt u de kans hierop. 
Begeleiding fiscaal boekenonderzoek
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Een boekenonderzoek kan leiden tot grote financiële gevolgen.
Het is belangrijk om de controleurs van de juiste informatie te
voorzien. Wij kennen de regels.
Adviestraject: 'het cafetaria model'

4
mr. Mariëtte Rodenburg RB

meer dan één en zo kan fiscale schade worden voorkomen of
Second opinion advies of bezwaarschrift

AUXILIUM FISCAAL

d.veen@auxiliumadviesgroep.nl

controleren en vullen dit aan waar nodig. Twee weten immers
fiscaal voordeel worden vergroot.

fiscaal@auxiliumadviesgroep.nl

mr. Daniël van der Veen RB

U heeft een klantadvies in concept opgesteld en wij

Heel simpel, alles is mogelijk! Of wij nemen u het adviestraject
volledig uit handen of we verdelen de werkzaamheden van het
klantadvies naar uw wens.

m.rodenburg@auxiliumadviesgroep.nl

Een voorbeeld
Een geruisloze inbreng in de bv
bestaat uit verschillende
onderdelen:
Mariëtte: "Met een aantal klanten heb ik periodiek overleg in de
vorm van een privécollege (digi-docent) of als collega op afstand.
Waar het op neerkomt, is dat u een moment hebt waarin wij
efficiënt uw lopende vragen doornemen. Bij u op kantoor of via MS
Teams, wat voor u goed werkt."

Advies inclusief cijferwerk
Uitvoering advies
Overleg Belastingdienst
Overeenkomsten opstellen
Implementatie advies
Beheer van het advies

WAT DOET U EN WAT
MOGEN WIJ VOOR U DOEN?

Fiscale
wegwijzer
Samen voor de beste fiscale oplossing!

FISCALIST BIJ U OP LOCATIE

DIGI-DOCENT
Wij verzorgen een mini-college via MS Teams over een

Onze kennis en ervaring bij u op de werkvloer! Heeft u geen eigen

stukje fiscale vaktechniek, passend binnen uw POP.

fiscalist op kantoor? Wij werken graag bij u op kantoor. Hiermee
krijgt u uw eigen fiscalist in huis. Transparant, want u betaalt alleen
de tijd die onze fiscaal adviseur besteedt aan uw vragen en/of

FISCALE REVIEW
Wist u dat wij uw opgestelde aangiften kunnen
nalopen? Dit is al mogelijk vanaf € 75.

gesprekken met uw klanten. Hierbij geldt het reguliere ledentarief
van € 155 per uur. Blijkt onze fiscalist bij u op kantoor een halve- of
gehele dag te kunnen vullen? Dan wordt ons tarief € 500 per dagdeel.
Dit levert u een besparing op van ruim € 100 per dagdeel.
Wat vragen wij van u? Een rustige werkplek en een stabiele
internetverbinding.

Mariëtte: "Combineer de review van uw aangiften
met onze dienst 'fiscalist op locatie'. Zo kunt u de

Daniël: Lunch & Leren. "Zijn wij bij u op

hele dag beschikken over uw eigen fiscalist, zowel

kantoor? Plan tijdens de lunch een

voor uw aangiftepraktijk als voor de advisering van

vaktechniek sessie met het hele team. We

uw klanten".

zijn er dan toch! Met nieuwe energie weer
lekker aan de slag".

MULTI DISCIPLINAIRE
DIENSTVERLENING
Auxilium Corporate Finance Team
Wij ondersteunen u graag bij de begeleiding van uw
klanten als het gaat om vraagstukken die betrekking
hebben op de verkoop van een bedrijf, een
bedrijfsovername of -opvolging (bijvoorbeeld binnen

Onze expertises
Wij helpen dagelijks accountants bij
fiscale kwesties van ondernemers in het
MKB en particulieren. Hierbij kunt u
denken aan:

het familiebedrijf), management buy-out/management

BTW

of buy-in, bedrijfswaardering, bedrijfsfinanciering of

BEDRIJFSOVERDRACHT

herstructurering. Dit doen wij in samenwerking met de
financieringsspecialisten, waarderingsdeskundigen en
juristen van Auxilium.
Het Auxilium Echtscheidingsteam
Eén loket waar u met al uw vragen over de

DE DGA EN BV
INKOMSTENBELASTING
ECHTSCHEIDING

echtscheiding van een ondernemer terecht kan.

EIGEN WONING

Vragen over de eigen woning, fiscaal partnerschap,

HERSTRUCTURERING

verdeling privé en gemeenschappelijk vermogen, de
gevolgen voor de onderneming etc.
U wordt van A tot Z ondersteund of volledig ontzorgd.

