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Factuureisen belangrijk? 
 

Als ondernemer krijgt u wellicht veel te maken met 

inkoop- en verkoopfacturen. Wist u ook dat deze 

facturen wettelijk gezien aan eisen dienen te voldoen? 

Het al dan niet voldoen aan deze eisen is onder meer van 

belang om in aanmerking te komen voor de aftrek van 

BTW. Wilt u hierover meer weten, lees dan ons artikel 

op www.mradvies.nl/nieuws/. 

 

Belastingplan 2016 op de 
schop? 
 

Politiek Den Haag is druk bezig met het herzien van het 

huidig belastingstelsel. Het nieuws staat er vol van, 

echter blijft het de vraag of en in hoeverre de huidige 

plannen door de Tweede en Eerste kamer heen komen.  

Onderwerpen zoals de verlaging van de arbeidskosten,  

herziening autobelastingen , wijziging  omzetbelasting 

(zoals grondslagverbreding hoogste tarief) en wijziging 

wijze heffing van box 3 vermogen komt allemaal aan 

bod. Vrijwel iedereen zal in meer of mindere mate te 

maken krijgen met de gevolgen van dit plan.  

MR advies zal de ontwikkelingen scherp in de gaten 

houden en wij zullen u wellicht in een latere nieuwsbrief 

meer gaan vertellen over dit belastingplan. Mocht u nu 

al vragen hebben omtrent dit belastingplan of andere 

fiscale vraagstukken dan vernemen wij dat graag van u. 

Wij zijn altijd bereid om samen met u te kijken naar een 

zo’n fiscaal optimale inrichting van uw situatie. 

 

 

 

 

Uitbreiding Team MR advies 
 

Zoals u waarschijnlijk weet hechten wij er veel waarde 

aan om niet alleen goede maar ook proactieve advisering 

te verlenen. Om aan deze belofte een betere invulling te 

geven hebben wij ons Team van MR advies versterkt met 

twee nieuwe collega’s. Door het vergroten van ons team 

verwachten wij u nog beter van dienst te kunnen zijn.  

 
 

Tijd voor ontspanning! 
 

Afgelopen weken hebben wij al lekker van het zomerse 

weer kunnen genieten. Veel ondernemers gaan de 

komende periode er even tussen uit. Ook de mensen van 

MR advies zullen gaan genieten van een korte vakantie. 

Het voorgaande zal betekenen dat wij in de maand 

augustus minder tot beperkt bereikbaar zullen zijn. Wij 

verzoeken u vriendelijk hier rekening mee te houden.  

 

Het Team van MR administratie en belastingadvies 

wenst iedereen een erg fijne en ontspannen vakantie 

toe!!!! 

 

 

 

Vergeet ons niet te liken/volgen op: 

                                   

 

 

 

   Kerkveldlaan 2 

   6042 JX ROERMOND 

   Tel. 0475-768768 
 

 

Succes is meer dan alleen een 

geweldig idee!  
Onze deskundige professionals 

begeleiden u graag en bieden u kwaltiet 

tegen een betaalbare prijs. 
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