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Deadline: 1 mei 2023
Deadline na uitstel: 1 september 2023



Tussen 14 maart en 1 april
🎉
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Je hebt meerdere opdracht-
gevers en bent zelfstandig   
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Omzet 
en kosten

Op één 
moment

Over een 
periode

Op 31 december 2022 staat 
er €500 op de bank en moet 
ik €300 btw betalen aan de 

Belastingdienst

In 2022 heeft mijn bedrijf 
€30.000 omzet en €5.000 

kosten gemaakt
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Balans Soms wat extra liefde nodig

Als je overstapt van boekhoudpakket

Na het afsluiten van een 
lening of financial lease
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