INKOMENSVERKLARING
ONDERNEMER AANVRAGEN
Enkele tips als ondersteuning bij het
aanvragen van een inkomensverklaring

voor

ondernemers

VERZAMEL DE BENODIGDE
DOCUMENTEN
De rekenexpert heeft veel informatie van u nodig, zowel zakelijk
als privé. Denk aan belastingaangiftes, -aanslagen en
jaarrekeningen. Deze informatie kunt u zelf opvragen bij uw
boekhouder, of als u het zelf goed hebt bijgehouden al vast
klaar zetten. Gaat u de aanvraag zelf doen? Lees dan verder...

REKENEXPERT?
De keuze voor één van de vier rekenexperts ligt bij u, of bij
uw tussenpersoon. Let bij deze keuze goed op o.a. de
bereikbaarheid en verwerkingstijden, maar ook op de wijze
van aanleveren van documenten is belangrijk. Gaat dit per
mail? Of is er een beveiligde omgeving om alle stukken aan
te leveren?

AANMELDEN
Elke rekenexpert heeft een online omgeving. Hier kunt u in de
meeste gevallen als ondernemer ook zelf een account
aanmaken. Het voordeel van een online omgeving is dat alle
documenten en informatie veilig kan worden geupload en
niet per ongeluk naar iemand anders worden gemaild.

BEANTWOORDEN,UPLOADEN
EN CONTROLEREN
Zodra u bent aangemeld kiest u een geldverstrekker of NHG en
levert u de daarvoor benodigde documenten aan. Let op, het
dossier wordt vaak pas in behandeling genomen zodra alles
compleet is. Controleer dus goed of de juiste documenten klaar
staan om te uploaden. De rekenexpert zal u hier bij
ondersteunen, echter kost dit vaak extra tijd waardoor de
voorgestelde verwerkingstijd wellicht niet gehaald wordt.

DOWNLOADEN RAPPORTAGE
Zodra alles compleet is neemt, binnen de aangegeven tijd, de
rekenexpert het dossier in behandeling. De rekenexpert
analyseert alle cijfers en aanvullende informatie en zal u, waar
nodig, extra vragen stellen. Het resultaat is een complete
rapportage, ofwel inkomensverklaring, in PDF-vorm. U of uw
tussenpersoon ontvangt de inkomensverklaring online, direct
na betaling van de factuur. Deze factuur ontvangt u online en
pas als het rapport gereed is. De meeste rekenexperts
gebruiken iDeal voor de betaling.

INFOGRAPHIC DOOR EN MEER INFORMATIE OP: ZAKELIJKECIJFERS.NL

