
Belastingen 
& Juridische 
Zaken

Fiscale planning en  
juridische kwesties



Belastingen & Juridische Zaken

Introductie 
Het effectief beheren van uw fiscale en juridische zaken is 
een cruciale vaardigheid waarover weinig MKB-ondernemers 
beschikken. Daarom is het vinden van gespecialiseerd fiscaal 
en juridisch advies zo belangrijk.

Het naleven van de fiscale wetgeving is een 
hels karwei voor veel bedrijven en een groot 
deel van uw kostbare kan hierin zitten. Volgens 
PriceWaterhouseCoopers spenderen middelgrote 
bedrijven naar schatting negen dagen per jaar 
aan het voorbereiden, indienen en betalen van 
vennootschapsbelasting, loonheffingen en 
omzetbelasting.

Middelgrote bedrijven hebben niet de middelen en 
expertise die grote bedrijven hebben om op de fiscale 
wet- en regelgeving te anticiperen, noch krijgen ze 
de gerichte steun die de regering geeft aan kleine 
bedrijven.

Het belastingstelsel is zodanig ingewikkeld dat 
het niet echt zinvol is voor CEO’s of de algemeen 
directeur om te proberen deze te begrijpen. Er valt 
een last van uw schouders als u dit accepteert en deze 
verantwoordelijkheid delegeert aan een bekwame en 
ervaren parttime CFO.

De meeste ondernemers willen gewoon zeker zijn 
dat hun zakelijke (en persoonlijke) belastingzaken en 
juridische kwesties goed geregeld zijn; dat deze zo 
efficiënt mogelijk ingericht zijn en dat aan alle wettelijke 
eisen wordt voldaan.

Een parttime CFO is er om uw 
fiscale uitdagingen op te lossen
Het CFO Centrum kan u voorzien van een zeer 
ervaren en senior CFO met ‘ervaring binnen het groot 
bedrijf’ voor een fractie van de kosten van een fulltime 
CFO. Aangezien elke CFO van het CFO Centrum een 
bedrijfseconoom of registeraccountant is en ervaring 
heeft met uitdagingen waarvan veel ondernemers 
denken dat ze niet op te lossen zijn, kan hij of zij u 
helpen met uw fiscale en juridische positie.

In geval de structuur en de complexiteit van 
uw bedrijf leidend zijn, kan het noodzakelijk 
zijn dat uw parttime CFO samenwerkt met een 
belastingspecialist (of zelfs een belastingexpert).
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Conclusie
Als u nog geen uitgebreide 
fiscale planning / juridische 
strategie heeft gemaakt, 
dan kunnen wij u van dienst 
zijn. Uw parttime CFO zal 
nauw samenwerken met 
belastingspecialisten die het 
meest geschikt zijn voor uw 
bedrijf en ervoor zorgen dat uw 
belangen worden behartigd.

Als u er gerust op wilt zijn dat uw 
bedrijf volledig voldoet aan de 
regelgeving, bel dan vandaag nog 
het CFO Centrum. Vraag vandaag 
nog een gratis één op- één gesprek 
aan met één van onze parttime 
CFO’s.

Tel: (035) 3333 555
Email: info@cfocentrum.nl
www.cfocentrum.nl

De meeste middelgrote bedrijven 
kunnen zich geen leger van 
belastingadviseurs veroorloven  
om specialistische fiscale kennis  
in huis te halen
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