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NIEUW: de nieuwsbrief
van KUNE!
Vanaf december 2018
heeft onze nieuwsbrief
een nieuwe frisse look
gekregen.
Hierin zullen allerlei tips
& tricks en actuele
onderwerpen aan bod
komen!

Van 6% naar 9%, hoe zit dat?
Vanaf 1 januari 2019 wordt het verlaagde BTW tarief verhoogd van 6% naar 9%.
Maar hoe te handelen indien de levering in 2018 plaatsvindt maar in 2019 wordt
gefactureerd? Of juist andersom? Mag je vooruit factureren voor diensten die in
2019 worden verricht?
Ons advies: factureer alleen 6% btw voor leveringen of diensten die u verricht in
2019 als u zeker weet dat uw (particuliere) klant ook in 2018 betaalt! In andere
gevallen geeft het veel administratieve rompslomp.
Het is belangrijk om te bepalen wanneer het werk gedaan is én wanneer er
wordt gefactureerd.
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Loopt u er toch tegen aan? Neem contact met ons op en we zullen u hierin
begeleiden!

“Bepaal wanneer het werk gedaan is én
wanneer er wordt gefactureerd”

Oh jee, vergeten…
Iets echt vergeten dat doen we allemaal wel eens, maar wat nu als
het meer is dan dat… als het de eerste verschijnselen van Alzheimer
zijn. Een vreselijke ziekte die een grote impact heeft op de patiënt en
de mensen om hem of haar heen. Wij willen graag de Stichting
Alzheimer een kleine financiële bijdrage geven door onze jaarlijkse gift
aan hen te doneren. Al ruim 10 jaar sturen wij onze klanten geen
kerstkaarten, maar schenken wij het daarmee bespaarde geld aan
een goed doel.
Dat neemt niet weg dat wij u uiteraard fijne feestdagen wensen en
een geweldig 2019. Wij zullen er alles aan doen om u niet te vergeten!
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