Aftrek Van Reis En Verblijfkosten Hoe Zit Dat Nu
aftrekbare kosten | update april 2017 - deloitte - drank die door het personeel van de onderneming
werden bereid: aftrek van btw op spijzen en dranken, geen recht op aftrek op de factuur van de
restauranthouder of de traiteur; • opdienen door de restauranthouder of de traiteur van spijs en drank die hij
bereid heeft met behulp van goederen die omzetbelasting. aftrek van omzetbelasting - taxnavigator stelde handelingen (het afsluiten van reis- en annuleringsverzekeringen). uit gegevens van het ... aftrek van
voorbelasting: aftrek van btw voor de aanschaf van goederen en diensten die een ondernemer gebruikt voor
belaste handelingen als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de wet op de ... aftrek zorgkosten 2017 - anbo
- aftrek zorgkosten 2017 u ziet hieronder een overzicht van de zorgkosten die in 2017 aftrekbaar zijn. het is
onmogelijk om u een volledig overzicht aan te reiken. maar wij hebben er alles aan gedaan om de volledigheid
zo dicht mogelijk te benaderen. voor wie geldt de aftrek? bestaat uw huishouden uit meerdere personen, dan
mag u de zorgkosten van uw aftrekvoorwaarden voor reis- en verblijf- kosten in belgië ... - ting van de
reis- en verblijfkosten. in tegenstelling tot het standpunt van de administratie ... heeft betrekking op de aftrek
van kosten van vijf seminars waaraan een huisarts uit de streek van charleroi in de loop van 2005 heeft
deelgenomen. drie ervan waren georgani- reis- en annulerings verzekering algemene
polisvoorwaarden - van het letsel objectief geneeskundig is vast te stellen. 1.16 reis een reis naar en/of van
het buitenland met een verblijf in het buitenland tot maximaal 31 dagen of van een aaneengesloten periode
van reizen, waarbij de heen en/of terugreis plaatsvindt middels een vooraf bij wizz air geboekte vliegreis. 1.17
reisdocumenten beperkt aftrekbaar? keuze uit twee opties, wat is slim? - een vaste belastingaftrek van
73,5%. optie 2: € 4.500,-. u kunt er echter ook voor kiezen een vast bedrag van € 4.500,- voor alle kosten van
voedsel, drank en genotmiddelen, tezamen met eventuele representatiekosten en kosten van congressen, niet
af te trekken. tip. de nieuwe btw- regeling - garantieblog - reauregeling reizen beschouwd als ‘vervoer
van perso-nen’, waarbij in beginsel uitsluitend het nederlandse deel van de reis belast wordt met 6 procent
neder-landse btw. de reisorganisatie heeft daarbij volledig recht op aftrek van voorbelasting. per 1 april 2012
wordt deze aangepast aan de europese reisbureauregeling: een margeregeling. een ... overzichtstabel
aftrekbare bedrijfslasten en btw. - van 50% zelfs als dit tot een dubbele aftrekbeperking zal leiden. de
aftrekbeperking geldt uiteraard niet voor verhuur- en taxibedrijven en de verkopers van automobielen. deze
aftrekbeperking geldt niet wanneer de autokosten globaal zonder aparte vermelding doorgerekend worden in
het kader van een geheel van prestaties. kosten van onthaal/publiciteit/sponsoring - vergelijking ... btw-aftrek in aanmerking. indien de kosten de directe verkoop van een product beogen of worden gemaakt
met het oog op publiciteit voor welbepaalde producten, kan de btw over dergelijke kosten integraal in aftrek
worden gebracht. 2.2. voorbeelden van publiciteit-, reclamekost kosten m.b.t showrooms waar de
geproduceerde of verkochte goederen worden overzicht van de vigerende wetsbepalingen, van de ... reisbureauregeling inzake de aftrek van de btw? reisbureaus kunnen de btw niet in aftrek brengen op de
goederen en diensten die andere belastingplichtigen aan hen leveren ten behoeve van de totstandbrenging
van de reis en die rechtstreeks de reizigers ten goede komen (art. 45, § 4, van het btw-wetboek). aftrekbare
kosten update maart 2015 - deloitte - aftrek voor kosten van onthaal dient strikt geïnterpreteerd te
worden en beperkt zich tot de kosten die enkel bedoeld zijn om ‘een algemeen gunstige sfeer ten overstaan
van de onderneming te creëren’. de btw op deze kosten is niet aftrekbaar. • indien daarentegen de gedane
reis- en annulerings verzekering - maximum van 24 uur op de route naar uw definitieve bestemming,
waarbij de enkele reis plaatsvindt middels een voor af bij cathay pacific geboekte vliegreis. 1.26 retour een
reis naar en/of van het buitenland met een verblijf in het buitenland tot maximaal 30 dagen of van een
aaneengesloten inkomstenbelasting – vragen en antwoorden over ... - – voor de aftrek van reiskosten
voor het bezoek van een zieke of invalide gelden meerdere voorwaarden; de wet kent verder nog een aantal
beperkingen van uitgaven voor specifieke zorgkosten die niet aftrekbaar zijn. dit zijn onder andere de premie
wlz, de premie voor de ziektekostenverzekering en de eigen bijdrage ... incentives en de ﬁ scus : wat met
de directe belastingen ... - oordelen of de aard van de uitgave gepast is of niet. wel is het zo dat de ﬁ scus
de redelijkheid van het bedrag van de uitgave mag toetsen (bv. aan de grootte van de onderneming, de omzet
of gewoonten in de sector). extreem hoge kosten kunnen aanleiding geven tot be-twisting door de ﬁ scus en/of
weigering van de aftrek. btw
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