V&K-bijdehand
U w mobiele acc o untant in e e n a pp
Wat is V&K-bijdehand precies?
V&K-bijdehand is een –gratis– app als aanvulling
op V&K-online, de portal van Van der Veen &
Kromhout. Met de portal is het mogelijk bijna alle
accountantszaken online te doen via pc en tablet.
De app maakt het mogelijk ook via uw smartphone
een aantal zaken te regelen. Het fiatteren van
btw– en loonaangiften bijvoorbeeld.
Altijd en overal toegang

Waar u mobiel bereik heeft,
logt u in en checkt u of er nog
taken openstaan. Die u snel
en eenvoudig afhandelt.

www.kromhout.com

Aanvulling op portal

Zo prettig als de portal
op uw pc of tablet werkt,
zo’n handige aanvulling
daarop is de app op uw
smartphone.

Veilig

De app is uiterst kritisch getest en voorzien van
dubbele authenticatie. U kunt efficiënt, betrouwbaar
en veilig inloggen met CreAim eHerkenning. Hiermee
identificeren bedrijven zich wanneer zij digitaal zaken
doen met de overheid of andere bedrijven. Voordelig
eHerkenning aanvragen doet u heel eenvoudig via het
onderdeel ‘veelgestelde vragen’ van V&K-online.

Daar kun je op sturen.

Fiatteren van aangiften
Swipe, scroll, zoom en check
De basis van de app zit in het hoofdstukje
‘taken’. Achter de inlog staat een takenlijstje
klaar. Bijvoorbeeld de loonaangifte, als pdf.
Deze opent u, u checkt de gegevens die erin
staan en u geeft vervolgens akkoord. In dezelfde
seconde verschijnt uw akkoord bij Van der Veen
& Kromhout én de Belastingdienst.
Taken zoals...
Aangiften en fiattering van btw, loonbelasting,
inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,
pensioenen en intracommunautaire prestaties
zijn taken die nu via V&K-bijdehand mogelijk zijn.
Na de lancering wordt het inzien van gegevens
nog toegevoegd.

“De app V&K-bijdehand is
een aanvulling op V&K-online
waar gebruikers van de
portal op zaten te wachten.”

Meer te doen
Via de app zijn ook onder andere tweets,
nieuwsberichten en publicaties van Van der Veen
& Kromhout te lezen.

Rolf Rudolphy,
IT-manager bij
Van der Veen & Kromhout
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Meer weten?
Download de gratis app in de Play Store (Android)
of de App Store (iOS). Heeft u vragen over V&Kbijdehand of V&K-online? Uw relatiebeheerder bij
Van der Veen & Kromhout deelt zijn/haar kennis
graag met u.
De vele mogelijkheden van V&K-online
■ Aangiften en fiattering:
■ btw
■ loonbelasting
■ inkomstenbelasting
■ vennootschapsbelasting
■ pensioenen
■ intracommunautaire prestaties
■ Gegevens inzien:
■ jaarrekeningen
■ aangiften
■ loongegevens
■ statuten en overeenkomsten
■ pensioengegevens DGA
■ ...en nog veel meer!

