
bedrijfsovername- of opvolging
waardebepaling
bedrijfsfinanciering
werknemersparticipatie
herstructurering
management buy-out/in
due dilligence onderzoek

corporate finance team

fiscale wegwijzer
samen voor de beste fiscale oplossing!

Een korte fiscale vraag of casus? Wij
denken graag met je mee. Onze helpdesk
is voor leden bij het abonnement
inbegrepen en is tot 15 minuten gratis.

Geen eigen fiscalist op kantoor? Wij komen
graag naar je toe. 

Je betaalt alleen de tijd die we besteden
aan jouw vragen en/of gesprekken met
jouw klanten. Hierbij geldt het ledentarief
van € 155 per uur. 

De fiscalist inhuren voor een halve- of hele
dag? Dan wordt ons tarief € 500 per
dagdeel. Dit levert een besparing op van
ruim € 100 per dagdeel. 

We vragen alleen een rustige werkplek én
een stabiele internetverbinding.

helpdesk

collega op locatie

fiscale review
Een opgestelde aangiften door ons laten
reviewen kan zowel bij jou op kantoor (zie
collega op locatie) als op afstand. 

de dga en bv 

herstructurering

bedrijfsoverdracht IB-ondernemer

inkomstenbelasting

echtscheiding

eigen woning

btw

multidisciplinaire dienstverlening

de eigen woning
fiscaal partnerschap
verdeling privé en
gemeenschappelijk vermogen
de gevolgen voor de onderneming

echtscheidingsteam

In samenwerking met onze financieel en estate planners,
financieringsspecialisten, waarderingsdeskundigen en (civiel) juristen:



Controle advies: quick scan
Je hebt al een klantadvies in concept opgesteld. 
Wij controleren en vullen aan waar nodig. 
Samen voor de beste oplossing.

Second opinion advies of bezwaarschrift
Fiscale ongelukken zitten in kleine hoekjes. Beperk deze
kans. Wij kijken naar jouw concept eindadvies of concept
bezwaarschrift.   

Adviestraject
Heel simpel, alles is mogelijk! Of wij nemen het
adviestraject volledig uit handen of we verdelen de
werkzaamheden. Jij houdt altijd de regie!

Specialistische vragen
Voor specialistische vragen over bijvoorbeeld btw en
internationaal belastingrecht beschikken wij over een
netwerk van specialisten. 

Een voorbeeld:
Een geruisloze inbreng in de
bv bestaat uit verschillende
onderdelen:
advies inclusief cijferwerk
uitvoering advies
overleg Belastingdienst
overeenkomsten opstellen
implementatie advies
beheer van het advies

 
Wat doe je zelf en wat

mogen wij doen?

Philipsstraat 3 | 3833 LC Leusden 033 433 72 17 fiscaal@auxiliumadviesgroep.nl auxiliumadviesgroep.nl

Wij zijn je 
collega op afstand!

mr. Mariëtte Rodenburg RB

mr. Daniël van der Veen RB

Advies nodig voor een relatie? Je bepaalt zelf de kaders! Ons werkterrein bestaat uit:
inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, bedrijfsopvolging,
herstructurering, de eigen woning en andere deelgebieden van het belastingrecht. 

adviestrajecten
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Welke mogelijkheden zijn er?


