
1 
 

www.projectfiscalist.nl  © 2018   IMPACT van een totaal beeld 

 

‘Verbinden als kracht’ 

 

LEES ONZE VISIE OP DE IMPACT VAN EEN TOTAAL BEELD 

 

 

 

 

ANEKDOTE II 
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Anekdote II  

Midden op het IJsselmeer varen Dirk en 

Daan. Vanaf de Ketelbrug koersen ze aan 

op de haven van Stavoren. Een paar dagen 

op de Friese binnenwateren zeilen, ligt in 

het verschiet. 

Maar het zit nu nog niet mee. Ze moeten 

flink aan de wind varen en kletsen door de 

golven. Tergend langzaam kruipt het schip 

verder. Het water bruist om Dirk en Daan 

heen. Ze zijn door en door nat en de tocht 

is verre van comfortabel en leuk. 

 

Daan kijkt het zich nog een keer aan en 

vraagt dan aan Dirk, hè maat, waarom 

verleggen we de koers niet naar Lemmer (90 graden stuurboord)? 

Dirk verlegt de koers van het schip. Al snel stevenen ze op Lemmer af. Na 1 ½ uur komen ze 

in de haven van Lemmer aan. De zon schijnt, het is genieten. 

Een dag later varen Daan en Dirk binnendoor richting Stavoren. Omdat ze mooi opschieten 

lukt het zelfs in Workum aan te komen. 

 

Het nemen van een ‘omweg’ leidde ertoe dat Dirk en Daan uiteindelijk een mooie en leuke 

tocht maken. Bovendien bleek het ook nog een effectiever tocht te zijn. Ze zijn verder 

gekomen dan eerst in de planning lag. Herkenbaar voor een zeiler?  

 

Als project fiscalist kom ik het regelmatig tegen. 

Moeizaam en tergend langzaam voortgaan 

totdat iemand durft de koers radicaal te 

verleggen. Met een alternatief traject en andere 

tussenstappen kom je uiteindelijk veel verder 

dan oorspronkelijk gepland. Maar dat vraagt wel 

enige durf, een ‘out of the box’ denken en 

afstemmen. Om vervolgens door te pakken. 

Fiscaliteit staat niet op zich zelf. De juridische 

structuur en inbedding zijn van cruciaal belang 

voor de koers en het traject. Ook ‘goed bestuur ‘ 

(governance) komt linksom (via bakboord) of rechtsom (via stuurboord) om de hoek kijken, 

evenals een passende strategie. 

Deze diverse factoren bepalen waar u uit kunt komen en ‘wij’ verbinden deze factoren graag 

met elkaar. 
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Enkele fiscale topics

vennootschapsbelasting / inkomstenbelasting btw / omzetbelasting
afschrijving van gebouwen en bedrijfsmiddelen levering van onroerend goed, bouw terrein 

afwaarderen van bedrijfsmiddelen vrijstellingen (onderwijs, zorg, onroerend goed, non-profit)

at arms length pricing herzieningsregeling

beleggingsinstellingen levering of dienst

fiscale eenheid (ook grensoverschrijdend) beperkte rechten (erfpacht, recht van opstal)

deelnemingsvrijstelling de holding en btw

eigen vermogen of vreemd vermogen

vermogensetikettering overdrachtsbelasting
herinvesteringsreserve economisch eigendom

innovatiebox samenloop btw

onderhanden werk onroerende zaak lichaam

rente aftrekbeperkingen 2% tarief (woning) of 6% tarief

vastgoed exploitatie vrijstellingen

vennootschapsbelastingplicht bij stichtingen,

verenigingen en (semi-) overheid

verliesverrekening

voorzieningen en (kosten) egalisatiereserve

winst en resultaat neming

 

Wij verbinden factoren graag met elkaar. Verbinden als kracht. 

Enkele fiscale topics 
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Zin om eens door te praten over een vraagstuk of belemmering waarvoor 

je meer dan een papieren oplossing zoekt?  

Maak een afspraak via www.projectfiscalist.nl   
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