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BELASTINGAANGIFTE

Aangifte alleenstaande € 64,95

Aangifte met fiscaal partner € 74,95

Bij een complexe belastingaangifte gelden aanvullende tarieven.
Onder complex verstaan wij onder andere:

fiscale gevolgen berekenen i.v.m. bijleenregeling € 69,95

fiscale gevolgen berekenen i.v.m. scheiding, uit
elkaar gaan

€ 69,95

eigenwoningschuld bepalen bij het oversluiten
van uw hypotheek

€ 69,95

eigenwoningschuld bepalen bij (deels) niet
aftrekbare hypotheek eerste koopwoning

€ 69,95

complexe zaken optimaliseren rondom de
eigen woning tegen uurtarief

€ 79,95

box 2 - aanmerkelijk belang tegen uurtarief van € 79,95

box 3 - vermogen uit bank- en spaartegoeden
tegen uurtarief van

€ 79,95

C / F / M -BILJET

(migratie), c-biljet (buitenland) of f-biljet (aangifte
overledene hanteren wij een tarief van

€ 149,95 
p.p 

Bij uitzoekwerkzaamheden hanteren wij een
uurtarief van

€ 79,95

ONDERNEMER / ZZP’ER

Opstellen winstaangifte voor IB ondernemer € 149,95

Bijbehorende winst- en verliesrekening berekenen
per uur

€ 79,95

Bijbehorende balans opstellen per uur € 79,95

VOORLOPIGE AANSLAG/TERUGGAAF

Aanvragen en/of wijzigen € 34,95

met fiscaal partner € 39,95

HUURTOESLAG

Aanvragen en/of wijzigen € 34,95

met fiscaal partner € 39,95

ZORGTOESLAG

Aanvragen en/of wijzigen € 34,95

met fiscaal partner € 39,95

KINDGEBONDEN BUDGET

Aanvragen en/of wijzigen € 34,95

met fiscaal partner € 39,95

BEZWAAR-BEROEP

Opstellen en indienen € 69,95 per aangifte jaar en afhankelijk
van de werkzaamheden uurtarief van € 79,95.

MIDDELING

Berekenen € 79,95 en indienen € 69,95

BELASTINGADVIES

In overleg i.v.m. diversiteit; uurtarief bedraagt € 79,95

VOORRIJKOSTEN

Belastingaangifteservice.nl brengt € 25,- voorrijkosten in
rekening bij een thuisbezoek.

ADMINISTRATIEKOSTEN

Voor de licentie van professionele aangiftesoftware en kopie van
uw aangifte brengen wij € 4,50 in rekening p.p.

AANVULLENDE GEGEVENS

Indien er gegevens ontbreken hanteren wij een aanvullend tarief
van € 25,- administratiekosten. 

CONTACT BELASTINGDIENST

Indien wij door de belastingdienst gecontacteerd worden
hanteren wij een tarief van € 79,95 per uur. Dit kan gaan om
een vragenbrief van de belastingdienst of om een verzoek om
inlichtingen. Hierbij factureren wij u achteraf.

SUCCESSIE

Voor het invullen van een successie aangifte hanteren wij een
uurtarief. Het factuurbedrag is afhankelijk van de hoeveelheid
werkzaamheden. Ons uurtarief bedraagt € 79,95. Voor het
invullen van dit formulier hanteren wij een starttarief van € 275,-

TOT SLOT

Bij arbeidsintensievere aangiften c.q. extra werkzaamheden
kunnen wij een toeslag hanteren. Alle bedragen zijn
inclusief 21% BTW en gelden per aangifte jaar.

Belastingaangifteservice.nl - Tarieven

ONLINE AANGIFTE

Voor het verzorgen van een online aangifte hanteren wij een
tarief van € 15,- administratiekosten. 

BTW

BTW aangifte of suppletie BTW aangifte € 39,95

Bij het berekenen van de BTW aangifte hanteren wij
een uurtarief van

€ 79,95


