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Jouw ﬁnanciële én ﬁscale administratie goed geregeld? Met dit basispakket
verzorgen wij jouw boekhouding helemaal online. En onze ﬁscaal-jurist kijkt
over je schouder mee. Da’s ﬁjn, want zo weet je zeker dat je ﬁnancieel niets
laat liggen. En heb je vragen? Wij zijn per app of chat altijd bereikbaar.

Welke services biedt Juist!+1 ?
Licenties & helpdesk

Elk kwartaal

• Abonnement Visma eAccounting (boekhouding)
• Toegang tot jouw Juist!+ digitale dossier via je
persoonlijke MijnKantoor-omgeving
• Helpdesk voor boekhouding/ﬁscale vragen
via jouw persoonlijke MijnKantoor-omgeving
• Juist!+ dashboard MijnKantoor met info van
jouw Visma-administratie

• Aangifte omzetbelasting in Visma eAccounting

Jaarlijks
• Aangifte Inkomstenbelasting (incl. aangifte partner)
• Eventueel uitstel aanvragen voor de indiening van
de aangifte inkomstenbelasting
• Aanvragen en controleren van voorlopige aanslagen/
schattingsopgaven

Financiële & ﬁscale administratie
•
•
•
•
•

Inrichting administratie
Instellen rekeningschema
Bankkoppeling voor automatisch inlezen bankmutaties
Inrichting factuursjablonen
Invoeren openingsbalans

Jaarrekening?
Wil je het opstellen van jouw jaarrekening toevoegen
aan het pakket? Dat kan met de extra module ‘Juist!+
Jaarrekening’.

Dagelijks

BV?

• Boeken en/of controleren van inkomende en
uitgaande facturen
• Boeken en/of controleren van de bank-/kasmutaties

Is de rechtsvorm van jouw onderneming een BV? Dan is
de module ‘Juist!+ BV’ standaard in dit pakket opgenomen.

Jouw ﬁnanciële en ﬁscale administratie helemaal op orde, maar ook dé tools
om op strategisch niveau beter te kunnen beslissen? Met dit business pakket
heb je altijd de beschikking over je kwartaalcijfers en krijg je een terugkoppeling
van onze ﬁscaal-jurist. En: onze uitgebreide personal helpdesk helpt je direct
met al je ﬁnanciële en ﬁscale vraagstukken.

Welke services biedt Juist!+2 ?
Alles uit Pakket Juist!+1

Elk kwartaal

Uiteraard beschik je met dit abonnement over alle
diensten uit het Juist!+1 basispakket.

• Boeken en/of controleren van inkomende en
uitgaande facturen
• Online publicatie kwartaalcijfers (via jouw persoonlijke
dashboard Visma Financial Overview)
• Controle/review/terugkoppeling van je kwartaalcijfers
door onze ﬁscaal-jurist. Zo laat je geen mogelijkheid
voor ﬁscaal voordeel voorbij gaan.

Communicatie
• Helpdesk voor boekhouding /ﬁscale vragen via de
chatfunctie je persoonlijke MijnKantoor.nl-omgeving
en telefoon

Als ondernemer lopen zakelijk en privé soms door elkaar.
Bijvoorbeeld bij de ﬁscale aspecten van vermogensopbouw, investeringen
of sparen voor de oudedag. Kies je voor Juist!+3, dan heb je beschikking over
jouw eigen personal ﬁscaal-jurist. En met scherp inzicht in de onderneming
en privé proﬁteer je maximaal van ﬁscale mogelijkheden!

Welke services biedt Juist!+3 ?
Alles uit Pakket Juist!+1 en Juist!+2
Uiteraard beschik je met dit abonnement over alle
diensten uit de Juist!+1 en Juist!+2 pakketten.

Communicatie
• Persoonlijk Omniplan-dashboard met inzage in de
toekomstige ontwikkeling van inkomsten, uitgaven
en vermogen

Personal Fiscaal-jurist
• Financieel plan zakelijk en privé. Jouw personal
ﬁscaal-jurist ontwikkelt een plan van inkomen
en vermogen voor je. Dat plan maakt tot in detail
gebruik van ﬁscale mogelijkheden en gunstige
belastingtarieven.

• Fiscale screening/advisering ﬁnancieel plan. Op basis
van het ﬁnancieel plan komen we met aanbevelingen
om het privé inkomen & vermogen ﬁscaal goed te
structureren. Daarmee weet je zeker dat je een optimale
besparing kunt realiseren. Dat kan ﬁnancieel een ﬂink
verschil maken.

Jaarlijks
• Jaarlijkse update ﬁnancieel plan (een grondige review
aan de hand van de recentste informatie om het plan
op koers te houden en nieuwe inzichten/belastingwijzigingen te toetsen aan het plan.

Juist!+ heeft verschillende modules beschikbaar waarmee jouw ﬁnanciële
en ﬁscale administratie makkelijker en overzichtelijker wordt. Bij sommige
bedrijfsvormen kan een aanvullende module noodzakelijk zijn.

Welke modules biedt Juist!+ ?
Module
‘Juist!+ Jaarrekening’

Module (Standaard opgenomen
voor BV’s!)
‘Juist!+ BV’

Module
‘Juist!+ Loonadministratie’

Speciaal voor zzp’ers, éénmanszaken
en andere kleine ondernemingen
hebben we de module ‘Jaarrekening’.
Niet verplicht, soms wel wenselijk.
Met deze module toegevoegd aan
jouw Juist!+ pakket verzorgen we
ook je jaarrekening.

Aan BV’s worden in ﬁscaal en
wettelijk opzicht extra eisen gesteld.
Zo ben je bijvoorbeeld verplicht
een jaarrekening en een aangifte
vennootschapsbelasting op te
stellen. Maak je gebruik van één
van de Juist!+ pakketten en is jouw
bedrijfsvorm een BV? Dan is deze
module standaard in je pakket
opgenomen.

Ben je ondernemer mét personeel?
Als je je Juist!+ pakket uitbreidt met
deze module is ook jouw salarisadministratie goed geregeld. Tegen
een scherp tarief per werknemer.

MODULE
JUIST!+ JAARREKENING
+ Opstellen jaarrekening

(bij eenmanszaak of V.o.f.)

MODULE
JUIST!+ B.V.
+ Opstellen van wettelijk verplichte jaarrekening
+ Publiceren Kamer van koophandel,
elektronisch;
+ Notulen Algemene vergadering
van aandeelhouders;
+ Aangifte Vennootschapsbelasting

MODULE (per maand)
JUIST!+ LOONADMINISTRATIE
+ Verzorgen maandelijkse loonjournaalpost
+ Berekenen en opstellen loonspecificaties
+ Verzorgen maandelijks aangifte loonheﬃng
+ Verzorgen maandelijks pensioenaangiftes
+ Verwerken lonen in de administratie

