Belastingadvies

Vakkundige ondersteuning
bij ingewikkelde kwesties
“Zakendoen met
fiscalisten en accountants
is peoples business.
De klik moet er gewoon
zijn, vervolgens is er
het onvoorwaardelijk
vertrouwen.”

Er is een team van fiscalisten actief bij Van der Veen & Kromhout dat adviseert over alles
wat fiscale en juridische aspecten heeft. Hierdoor kan elke klant rekenen op vakkundig
belastingadvies. Sommige klanten hebben zich zelfs speciaal vanwege deze dienstverlening
bij Van der Veen & Kromhout aangesloten.

Van der Veen & Kromhout
Met een compleet financieelzakelijk dienstenpakket
ondersteunen wij cliënten uit
het midden- en kleinbedrijf,
de agrarische sector, vrije
beroepen en de non-profitsector
bij het bepalen van hun koers
en het waarmaken van
hun ambities.
Wij staan voor een nuchtere
aanpak, heldere analyses,
klare taal, grote inzet en
enthousiasme. Persoonlijke
betrokkenheid vormt hierbij
de basis.

Een van de klanten van Harry Honderd, fiscaal jurist
en maatschapslid bij Van der Veen & Kromhout, is
Frisia Invest BV. Dit is een investeerder in ontwikkelingen, met name in recreatievastgoed. Directeur
Ger Paques klopt regelmatig aan voor fiscaal advies.
Hij wordt scherp gehouden door de externe blik van
de buitenstaander, de rol die Harry Honderd in dit
geval vervult. Van der Veen & Kromhout zorgt ervoor
dat een klant nooit meer belasting betaalt dan
nodig is. Ger Paques, altijd bezig met ondernemen,
vertrouwt wat dit betreft volledig op zijn fiscalist.

B.V.-structuur

Analyse
Als er een onderneming wordt overgedragen, is het
de taak van Harry Honderd en zijn collega’s ervoor
te zorgen dat de contracten goed in elkaar steken
en juridisch doortimmerd zijn. Bij een aan- of
verkoop weet Ger Paques precies welke prijs goed
is, daar heeft hij een fijne neus voor. Van der Veen
& Kromhout onderzoekt, analyseert en adviseert
de route waarlangs de transactie fiscaal gezien het
gunstigst kan worden uitgevoerd. Ook zorgen zij
voor een vertaling van de prijs van het onroerend
goed naar de waarde van aandelen, en voor de regie
bij de uitvoering.

Ger Paques krijgt regelmatig een aanbieding om
ergens in te stappen. Daarvoor moet hij continu scherp
zijn op het grote geheel. Aan zijn Frisia Invest BV
hangt een complete B.V.-structuur. Bij een nieuwe
deelneming onderzoekt Van der Veen & Kromhout
op welke wijze en onder welke B.V. die kan worden
ondergebracht, zodat de structuur fiscaal flexibel blijft.
Aansprakelijkheden en risico’s worden zoveel mogelijk
gespreid en gescheiden. Als een trouwe waakhond
beziet de fiscalist de handel en wandel van zijn klant.

Daar kun je op sturen.

Fiscale optimalisatie
Ger Paques, directeur van
Frisia Invest BV: “De ondernemer
moet ondernemen, de fiscalist moet
‘m daarin volledig ondersteunen.”

Het team van fiscalisten van Van der Veen & Kromhout
volgt de fiscale posities van cliënten nauwlettend.
Continu, maar met extra aandacht bij bijzondere
gebeurtenissen in het ondernemersleven met grote
fiscale gevolgen, zoals start, bedrijfsoverdracht,
huwelijk, overlijden, reorganisaties, acquisities
enzovoort. Het doel is altijd om kansen op belastinggebied te benutten, of zoals Harry Honderd het
simpelweg verwoordt: zorgen dat de klant zo weinig
mogelijk belasting betaalt. Uiteraard binnen de kaders
van de wet.

Doorgewinterd
Onze fiscaal juristen zijn goed op de hoogte van
belastingzaken, ondernemingsrecht, jaarrekeningrecht
en Europees recht, én van de uitgebreide jurisprudentie
op dat gebied. Een uitspraak van de Hoge Raad kan
grote gevolgen hebben voor u. Het is belangrijk dat
uw belastingadviseur daar goed op kan inspelen.
Fiscaal juristen komen ook in beeld bij een bezwaar
of beroep tegen aanslagen van de belastingdienst.

Wat betekent het team van fiscaal juristen
voor u?
• ﬁscaal advies
• belastingaangiften
• onderhandelingen met de belastingdienst
en het voeren van fiscale procedures
• ﬁnanciële en ﬁscale planning
• successieplanning
• pensioenen
• bedrijfsopvolging
• herstructureringen
• contractenrecht

Wij vertellen het u graag
Wilt u meer informatie over fiscaal advies
van Van der Veen & Kromhout?
U kunt Harry Honderd bereiken via
tel. (0513) 480 480 of hhonderd@kromhout.com.
Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen
met een van onze onderstaande vestigingen.

Voorkomen beter dan genezen
Juridische kwesties kunnen hoog opspelen en
komen in dat geval voor de rechter, met de fiscalist
als belangenbehartiger. Procederen is mooi werk,
in die zin dat het het uiterste vergt van de kennis
en scherpte van de fiscalisten. Maar in het belang
van de klant probeert Van der Veen & Kromhout liever
een rechtzaak te voorkomen; kosten en baten worden
zorgvuldig afgewogen.
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Daar kun je op sturen.

