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bijzondere situaties werknemers met provisie uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. dus
betalen u en uw werknemer daar ook premie over. op de factuur ziet u 1/12e deel van de provisie die uw
werknemer in het voorgaande jaar heeft verdiend. vanaf 1 januari 2016 uitgebreide toelichting factuur inzendportaal - factuur ziet u 1/12e deel van de provisie die uw werknemer in het voorgaande jaar heeft
verdiend. vanaf 1 januari 2016 wordt niet meer de gemiddelde provisie over de afgelopen drie jaar gebruikt.
dit betekent dat bij de berekening van het pensioengevend salaris alleen de provisie meetelt die in het
voorafgaande jaar is verdiend. toelichting e - invoicing - algemene werkwijze – uitgebreide toelichting:
factuur selectie facturen zijn te vinden via de website cmsmeetings in de module production – bookings & einvoicing (linker verticale menubalk). in het selectiescherm kunnen diverse selecties gemaakt worden. feiten
& cijfers 2019 - cdnlaris-informatie - gen bij ‘uitgebreide toelichting factuur’. kies daarbij uw bedrijfstak.
voorbeeldberekening salaris boven € 74.327 over het salaris tussen € 74.327 en € 107.593* betaalt u premie.
de hoogte is afhankelijk van uw keuze voor een laag of hoog opbouwpercentage en de leeftijd van uw
werknemer. toelichting bij de suppletie omzetbelasting - toelichting bij de vragen als u inlogt bij ‘inloggen
voor ondernemers’ op belastingdienst krijgt u in het suppletieformulier korte informatie als u klikt op het
vraagteken bij de vraag. wilt u een uitgebreide toelichting op de vragen? lees dan de ‘toelichting bij de
aangifte omzetbelasting’ op belastingdienst. uitgebreide declaratie- omschrijvingen - accountsoftware met de module uitgebreide declaratieomschrijvingen bepaalt u zelf hoe uitgebreid u de omschrijving van uw
declaratieregels wilt laten zijn. zo kunt u bijvoorbeeld een volledig bezoekverslag als toelichting op het
factuurbedrag op regelniveau toevoegen. factuur op maat leg in uw declaratie – op regelniveau – uitgebreide
beschrijvin- btw-aangiften: hoe correct invullen ?” inclusief de ... - inclusief de uitgebreide
administratieve toelichting donderdag 10 december 2015 te drongen - gent, hotel van der valk els
meynendonckx, partner the vat house cvba ... van uw inschrijving; de factuur volgt enkele dagen na de
opleiding. betaling via de “kmo-portefeuille” is mogelijk. het bedrag van de projectaanvraag is 320 eur.
werkafspraken facturatie 2017 voor zorgaanbieders ... - in het volgende hoofdstuk wordt een
uitgebreide toelichting gegeven van het facturatieproces. 4 facturatieproces in dit hoofdstuk wordt dieper
ingegaan op het facturatieproces. 4.1 indienen factuur het indienen van een factuur kan, zoals hierboven
beschreven, op twee manieren: 1. vecozo (berichtenverkeer) 2. facturatieformulier nsdmh toelichting en
instructie aanvraag servercertificaat ... - asqq13026 v5_8 kpn pkio toelichting aanvraag servercertificaat
1aug2018cx 3 van 31 datum 1 aug. 2018 versie 5.8 1 inleiding dit document bevat een uitgebreide toelichting
en invulinstructie voor de aanvraag van een factuur op maat voor een bedrijf dat campers verhuurt factuur op maat voor een bedrijf dat campers verhuurt ... bij de uitgebreide versie is het tevens mogelijk om
een toelichting op de schades en de extra bijgehuurde items te geven. per ‘ja’ wordt een tab vrijgegeven voor
een beschrijving. terug naar het oorspronkelijke voorbeeld. vereisten voor verzoek om teruggaaf btw uit
andere eu ... - belgië belgië bulgarije cyprus denemarken duitsland estland finland frankrijk griekenland
hongarije ierland italië kroatië letland litouwen luxemburg malta nederland btw-aangiften: hoe correct
invullen - the vat house - inclusief de uitgebreide administratieve toelichting donderdag 11 juni 2015 te
strombeek-bever heidi deschacht, partner the vat house cvba u ontvangt het boek “aangiften btw” !
onderwerp het indienen van aangiften is een van de belangrijkste verplichtingen voor een btw-plichtige.
algemene toelichting - blauwpak - zeer uitgebreide en volwaardige service voor het afhandelen van zowel
online- als offline ... hierna volgt een uitgebreide toelichting met betrekking tot de online payment services ...
de factuur kan automatisch, in uw eigen huisstijl, naar uw klant verstuurd
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