
Gratis tool voor ZZP'ers - Hoe zit het met BTW op
autokosten?
MoneyMonk zocht het voor je uit! Gratis check. In 3 stappen hét antwoord voor jouw
situatie!
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SAMENVATTING

Het goed registreren van een auto in je administratie is een van de lastigste administratieve
klussen waar je als ZZP’er mee in aanraking komt. Want wanneer mag je de btw op
gemaakte autokosten terugvorderen en over welke kosten gaat het dan precies? Mag je
jezelf € 0,19 per kilometer vergoeden? Moet je bijtellen? MoneyMonk zocht het voor je uit!

Als je een eigen bedrijf hebt waarvoor je een auto nodig hebt of moet aanschaffen, loop je
tegen verschillende problemen aan. Koop je een nieuwe auto op naam van je bedrijf of
gebruik je je privé auto voor zakelijke ritten? En welke gevolgen heeft dit voor
je administratie?

Om duidelijkheid te scheppen in dit doolhof van regels zochten wij van MoneyMonk voor je uit
welke regels in welke situaties van toepassing zijn. 

Hier maakten wij een handige tool van waar je met behulp van 4 vragen binnen 1 minuut weet
welke regels voor jou van toepassing zijn.

Het gebruik van deze tool is helemaal gratis. Weten welke regels in jouw situatie van
toepassing zijn? Check het gratis!

Hoe zit het met BTW en autokosten?
https://www.moneymonk.nl/btw-en-kosten-auto-prive-of-zakelijk

RELEVANTE LINKS

WOORDVOERDER



https://www.moneymonk.nl/btw-en-kosten-auto-prive-of-zakelijk
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fmoneymonk.pr.co%2F92067-gratis-tool-voor-zzp-ers-hoe-zit-het-met-btw-op-autokosten&text=Gratis+tool+voor+ZZP%27ers+-+Hoe+zit+het+met+BTW+op+autokosten%3F&via=moneymonknl&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmoneymonk.pr.co%2F92067-gratis-tool-voor-zzp-ers-hoe-zit-het-met-btw-op-autokosten
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fmoneymonk.pr.co%2F92067-gratis-tool-voor-zzp-ers-hoe-zit-het-met-btw-op-autokosten&title=Gratis+tool+voor+ZZP%27ers+-+Hoe+zit+het+met+BTW+op+autokosten%3F&summary=Het+goed+registreren+van+een+auto+in+je+administratie+is+een+van+de+lastigste+administratieve+klussen+waar+je+als+ZZP%E2%80%99er+mee+in+aanraking+komt.+Want+wanneer+mag+je+de+btw+op+gemaakte+autokosten+terugvorderen+en+over+welke+kosten+gaat+het+dan+precies%3F+Mag+je+jezelf+%E2%82%AC+0%2C19+per+kilometer+vergoeden%3F+Moet+je+bijtellen%3F+MoneyMonk+zocht+het+voor+je+uit%21&source=MoneyMonk%20B.V.


Jasper Horstink
Founder 

+31 (0)6 - 11320095 

jasper@moneymonk.nl

jasperhorstink

Marissa
Marketing 

+31 (0)6 - 19485432 

marissa@moneymonk.nl

OVER MONEYMONK B.V.

MoneyMonk is een online boekhoudprogramma speciaal voor ZZP'ers. Werk jij veel op uurbasis? Dan is
MoneyMonk bij uitstek geschikt voor jou!

Wij dromen van een wereld waarin de ZZP'er zelf grip kan houden op de financiële gezondheid van zijn bedrijf. Een
wereld waarin boekhouden niet langer een tijdrovende en ingewikkelde klus is, die het échte ondernemen
belemmert.

Wij geloven in intuïtieve boekhoudsoftware waarmee jou werk uit handen genomen wordt. Zodat jij je kan focussen
op hetgeen waarin jij wilt uitblinken. Daarom is MoneyMonk er voor jou!

MoneyMonk is een softwarebedrijf gevestigd op het Science Park in Utrecht. 
Onze droom? Jou plezier geven in het bijhouden van je administratie!
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