Overeenkomst tot Dienstverlening/Fiscale - Boekhoudkundige zaken
M

Persoonlijke gegevens aanvrager
Naam

V

:

Adres
:
PC/woonplaats :
Geb.datum
:

Persoonlijke gegevens partner
Naam
Geb.datum

M

MOA-nr.:

Roepnaam
Tel. Privé
Tel. Werk
Mobiel
E-mailadres

:
:
:
:
:

Roepnaam

:

V

:
:

Verzoekt Bles & Van der Does Belasting Advies B.V. de volgende fiscale en/of boekhoudkundige
werkzaamheden te verrichten.
Kosten
Aangifte IB

€

108,-- / € 144,-- (incl. btw)*

Jaarrekening BV

€ 1.350,-- (excl. btw)

Jaarrekening + IB ondernemer (ZZP-er)

€

900,-- (excl. btw)

Kortingsregeling op bovenstaande tarieven:
Korting € 48,-- / € 36,--* schadeverzekeringen
Korting € 48,-- / € 36,--* adviesabonnement Financiële Planning
Korting € 48,-- / € 36,--* betaal- en spaarrekening bij RegioBank

Aangifte OB (1x per jaar)

€

165,-- (excl. btw)

Aangifte OB (4x per jaar)

€

55,-- per aangifte (excl. btw)

Bezwaarschrift

€

30,-- (incl. btw)

Toeslagen aanvragen/wijzigen/stopzetten

€

30,-- (incl. btw)

Controle aangifte IB

€

50,-- (incl. btw)

Boekhouding – administratie/ondersteunend

€

45,-- per uur (excl. btw)

* De jaarlijkse kosten voor de aangifte IB voor relaties bedragen € 144,--, voor een dubbele aangifte en
€ 108,-- voor een enkele aangifte (alleenstaande). Bedragen zijn inclusief BTW. Indien in het jaar van
aangifte sprake is van ontbinding huwelijk of partnerschap geldt een toeslag van € 50,= per persoon.
Afwijkende tarieven worden vooraf kenbaar gemaakt.
* Korting voor een dubbele aangifte bedraagt € 48,-- en een enkele aangifte € 36,--.
Ondergetekende geeft aan Bles & Van der Does een machtiging tot het afschrijven van het verschuldigde
bedrag van zijn/haar IBAN-bankrekeningnummer ……………………………………………….
Hierbij verklaart ondergetekende dat alle aan te leveren financiële gegevens met betrekking tot genoemde
werkzaamheden juist en volledig zijn. Bles & Van der Does is niet aansprakelijk indien deze gegevens
onjuist of onvolledig blijken te zijn.

Voor akkoord, datum

Voor akkoord,
Bles & Van der Does

___________________________

___________________________

* Jaarlijkse indexatie volgens de CBS-prijsindexcijfers.

