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Uw Nederlandstalige administratiekantoor voor uw 
boekhouding in Tsjechië. 
 

Hartmanova.eu begeleidt als allround adviesbureau vele Nederlanders bij het zaken 

doen in Tsjechië of particulieren, die er vermogen bezitten (meestal in de vorm van 

een tweede huis), of anderszins. 

 

Wij geven juridisch advies op vele terreinen, van ondernemingsrecht, vastgoedrecht 

en faillissementsrecht tot meer persoonlijke zaken als echtscheidings- en erfrecht. 

 

Wij werken echter ook al jarenlang samen met betrouwbare accountants en 

boekhouders in Tsjechië, en kunnen u daarom ook de functie van Nederlandstalige 

accountant voor uw zaken in Tsjechië aanbieden. 

 

Bij ons is uw Tsjechische boekhouding in vertrouwde handen, wij verzorgen 

uiteraard desgewenst ook de Tsjechische belastingaangiftes 

(vennootschapsbelasting en omzetbelasting) en deponering van de jaarstukken bij 

het Tsjechische Handelsregister. 

 

Mochten er daarbij (juridische) problemen optreden, dan weet u zeker, dat u bij ons 

tijdig en juist geïnformeerd wordt. 

 

Wij verzorgen voor u graag: 

 de aangifte vennootschapsbelasting voor uw SRO (Tsjechische BV) 

 het indienen van de jaarrekening van uw vennootschap bij het Tsjechische 

Handelsregister 

 aanvragen uitstel aangifte en betaling vennootschapsbelasting 

 het verzorgen van de aangifte omzetbelasting van uw firma (indien u BTW-

plichtig bent in Tsjechië) 

 aangifte overdrachtsbelasting bij aanschaf of verkoop van onroerend goed 

 aangifte onroerend goed belasting (eenmalig in januari in het jaar volgend op 

het verkrijgen van onroerend goed) 

 aangifte schenkingsbelasting 

 aangifte Tsjechische wegenbelasting (enkel verplicht voor 

bedrijfsvoertuigen) 

 

 

z.o.z. 

https://www.hartmanova.eu/tsjechische-belasting-fiscaal/
https://www.hartmanova.eu/
https://www.hartmanova.eu/ondernemen-in-tsjechie/
https://www.hartmanova.eu/ondernemen-in-tsjechie/
https://www.hartmanova.eu/tsjechisch_handelsregister_kamer_van_koophandel/
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Vraagt u ons geheel vrijblijvend om advies en een prijsopgave specifiek voor uw 

situatie. 

 

 

 
 

(Verkorte) belastingkalender Tsjechië: 

Datum Belasting deadline 

2 februari  aangifte onroerend goed belasting 

2 februari  aangifte wegenbelasting  

1 april  

aangifte en betaling 

vennootschapsbelasting (VPB ofwel 

winstbelasting SRO) 

1 april  
aangifte en betaling inkomstenbelasting 

(ook nodig bij particuliere verhuur OG) 

1 juni  betaling onroerend goed belasting 

1 juli  
bij uitstel: aangifte en betaling 

vennootschapsbelasting 

*binnen 3 

maanden na 

aankoop 

aangifte en betaling overdrachtsbelasting 

*elke 25e van 

de maand 

aangifte en betaling omzetbelasting 

voorafgaande periode (maand/kwartaal) 

 
 

 

Hartmanova.eu 

Mail   accountancy@hartmanova.eu 

Web    www.hartmanova.eu       

of volg ons op: 

 

Linkedin: linkedin.com/company/hartmanova.eu-legal-advice 

Twitter: twitter.com/tsjechischrecht 

Facebook:  facebook.com/tsjechischerepubliek 

https://www.hartmanova.eu/tsjechische-belasting-fiscaal/
https://www.hartmanova.eu/
mailto:accountancy@hartmanova.eu
https://www.hartmanova.eu/boekhouder-tsjechie-tsjechische-boekhouding/
https://www.linkedin.com/company/hartmanova.eu-legal-advice
https://www.twitter.com/tsjechischrecht
https://www.facebook.com/tsjechischerepubliek

