Prijslijst
PARTICULIEREN
Aangifte inkomstenbelasting
€
€
€

75
115
40

Aankoop/verkoop eigen woning
Bij recht op aftrek i.v.m. specifieke zorgkosten
Bij voordeel uit sparen en beleggen (box 3)

€
€
€

40
40
40

Ophalen belastingpapieren aan huis in Zoetermeer
Ophalen belastingpapieren aan huis in directe omgeving van Zoetermeer

€
€

15
20

€
€
€

50
75
20

€
€
€
€
€

40
40
50
50
20

€

90

Voor één persoon
Voor twee personen (gehuwden en samenwonenden)
Voor studenten & jongeren met alleen een bijbaan
Meerkosten indien van toepassing:

Voorlopige aanslagen
Aanvragen/ wijzigen voorlopige aanslag
Aanvragen/ wijzigen voorlopige aanslag i.v.m. eigen woning
Stopzetten voorlopige aanslag
Toeslagen
Aanvragen / wijzigen zorgtoeslag
Aanvragen / wijzigen kindergebondenbudget
Aanvragen / wijzigen kinderopvangtoeslag
Aanvragen / wijzigen huurtoeslag
Stopzetten toeslagen
Advies
Besprekingen en daaruit voorvloeiende werkzaamheden
Bedragen zijn inclusief BTW
Op al onze werkzaamheden zijn de NOAB-Leveringsvoorwaarden van toepassing
Oosterheemplein 154  2721 NB Zoetermeer  Telefoon: 079-5937799
Onzelievevrouwestraat 2  6004 AC Weert  Telefoon: 0495-230012
E-mail: info@fidelis.nl  Internet: www.fidelis.nl

per uur

MKB-ONDERNEMERS EN ZZP-ERS
Intakegesprekken duren ongeveer een half uur

Gratis

Maandbedragen vanaf

€

30

€
€
€

80
80
80

Het maandbedrag is afhankelijk van:
De groote en de ordening van uw administratie
Wilt u de administratie zelf verwerken of verzorgen wij dit voor u
Verzorgt u zelf de btw aangifte of verzorgen wij dit voor u
Heeft u wel of geen personeel in dienst
In het maandbedrag zit:
Startersbegeleiding (indien van toepassing)
Invoer of controle van de administratie
Verwerking of controleren van de btw aangifte
Aanvragen/wijzigen voorlopige aanslag (1x per boekjaar)
Verwerken salarisadministratie
Opstellen jaarcijfers
Verwerking in de winst-aangifte
Bespreking van de jaarcijfers
Extra werkzaamheden
Tussentijdse rapportages, begeleiding bij kredietaanvragen en advisering
Aanmaken / aanpassen sjablonen van uw verkoopfacturen en aanmaningen
Wijzigen voorlopige aanslag
Bedragen zijn exclusief BTW
Op al onze werkzaamheden zijn de NOAB-Leveringsvoorwaarden van toepassing

per uur
per uur

