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Dienstenoverzicht  “Eenmanszaak” en “V.O.F.” 
 

 Algemeen 
Wij nemen al uw administratieve en fiscale werkzaamheden professioneel uit handen. 
Allereerst zorgen wij ervoor, dat uw huidige administratie kosteloos wordt overgezet naar 
Zecuur. Vervolgens krijgt u de beschikking over een eigen online omgeving “MijnZECUUR”. 
Hiermee heeft u altijd en overal toegang en inzicht in uw administratie.  
 
Wij kunnen voor u de volgende diensten verrichten: 
 

 Verwerken financiële administratie  
Uw complete financiële administratie wordt door Zecuur verzorgd. 
Het enige wat u hoeft te doen is te zorgen, dat alle relevante documenten worden geüpload 
naar “MijnZECUUR”. Vervolgens zorgen wij op dagbasis, dat uw administratie wordt 
bijgewerkt. Indien gewenst, kunt u altijd en overal meekijken in de boekhouding van uw 
onderneming.  
 

 Aangifte BTW  
Elke maand of elk kwartaal verzorgt Zecuur uw aangifte BTW. Wij zorgen ervoor dat de 
aangifte digitaal bij de belastingdienst wordt ingediend. 
 

 Aangifte inkomstenbelasting (ondernemer) 
Allereerst stellen wij uw fiscale jaarrekening op welke de basis is voor de 
ondernemersaangifte inkomstenbelasting. Vervolgens zorgen wij ervoor dat u optimaal 
gebruik maakt van de fiscale faciliteiten, zodat u niet teveel belasting betaalt. En indien 
gewenst, stellen wij ook de aangifte van uw fiscale partner op. Nadat Zecuur uw aangiftes 
heeft samengesteld, kunt u eenvoudig met slechts een paar muisklikken de aangiftes 
accorderen. 
 

 Kwartaalrapportage  
Door middel van tussentijdse financiële rapportages met handige fiscale tips houden we u 
voortdurend op de hoogte van de financiële positie en de resultaten van uw onderneming. 
 

 Jaarrekening  
Elk jaar stellen we uw vennootschappelijke jaarrekening op welke bestaat uit een balans, 
winst - en verliesrekening en bijbehorende toelichtingen. De jaarrekening is geen wettelijke 
verplichting voor een eenmanszaak, maar sommige organisaties kunnen hier wel naar 
vragen. Bijvoorbeeld een bank ten behoeve van een krediet - of hypotheekaanvraag. 
Daarnaast geeft de jaarrekening u een goed inzicht in de financiële situatie van uw 
onderneming. Op basis van de jaarrekening kunt u financieel-economische beslissingen 
nemen. 
 

 Handmatige aanlevering documenten 
U levert uw documenten in hardcopy aan bij Zecuur en vervolgens verzorgt Zecuur de 
upload in uw administratie. 
 



 
 

 Meekijkgebruiker financiële administratie 
U krijgt een gebruikers login waarmee u altijd en overal online uw eigen boekhouding kunt 
raadplegen. 
 
 

 Extra meekijkgebruiker voor het digitale archief 
U krijgt standaard voor 1 gebruiker toegang tot uw digitale archief. Wanneer u een extra 
gebruiker toegang wilt geven tot het digitale archief dan kunt u dat hier opgeven. 
 
 

 Maatwerk en advies 
Ook maatwerk oplossingen zijn mogelijk. Zoals bijvoorbeeld het voeren van een 
projectadministratie, samenstellen van ad hoc financiële rapportages, budgetteren 
enzovoorts. Laat ons uw wensen weten en wij voorzien u van een passende aanbieding. 
Heeft u verder vragen op administratief of fiscaal gebied dan helpen wij u graag. Dit advies is 
gratis, tenzij de vraag dusdanig specifiek is, dat wij een externe deskundige moeten 
raadplegen. 
 
 


