Veelgestelde vragen
Nog een online stemhulp? Is dat nou nodig?
Ja, want voor de meeste kiezers is de portemonnee en dus de fiscus de maat der dingen.

Waarom een Fiscale Stemwijzer?
Omdat de blauwe envelop van groot belang is voor de inkomenspositie, zowel particulier als bedrijfsmatig. Een
huis kopen, geld schenken of erven, investeren, personeel aannemen, milieuzaken… nagenoeg alles heeft
fiscale gevolgen.
Waarin verschilt deze stemwijzer van de al bestaande stemwijzers?
De Fiscale Stemwijzer heeft specifiek gekeken naar de fiscale paragrafen in de programma’s. Deze hebben
namelijk een grote impact op de ondernemer. Verder is het een eenvoudig, snel in te vullen stemwijzer. We
vragen geen gegevens op voor verdere dataverwerking in tegenstelling tot andere stemwijzers.

Hoe werkt de Fiscale Stemwijzer?
Drie opties per vraag, uitkomst wordt door het programma berekend.
Hoe worden de partijprogramma’s samengesteld en beoordeeld?
Samengesteld door de partijen, beoordeeld/gelezen door Register Belastingadviseurs en Flynth adviseurs en
accountants.

Zijn alle politieke partijen vertegenwoordigd?
Nee, omdat er tegenwoordig zoveel partijen zijn hebben we ons beperkt tot de zittende partijen. Voor nieuwe
partijen is een zetel vaak veel te hoog gegrepen. Maar wie weet…

Ik kom uit bij een partij waar ik niets mee heb. Hoe kan dit?
Vooroordelen en onbekendheid. Lees het programma van uw nieuwe vrienden eens door! En het is een advies,
het is niet nagemeten!

Wie maakt de Fiscale Stemwijzer?
De Fiscale Stemwijzer is een initiatief van Register Belastingadviseurs en Flynth adviseurs en accountants.
Communicatiebureau ARA heeft de website ontwikkeld in opdracht van voorgenoemde bedrijven.

Is de Fiscale Stemwijzer onafhankelijk?
Ja. Hij is samengesteld door meerdere belastingadviseurs zonder eigen belang. Als een adviseur al verbonden
is aan of lid van een politieke partij, dan is dit geen formeel vertegenwoordigende functie. Door de
samenwerking tussen zowel Register Belastingadviseurs als Flynth kan met recht gesteld worden dat de Fiscale
Stemwijzer onafhankelijk is.
Hebben partijen invloed op de Fiscale Stemwijzer?
Nee, ze hebben enkel invloed op hun eigen partijprogramma waar wij dan mee aan de slag zijn gegaan.

