
TARIEVEN VASTRECHT BELASTINGADVISEURS 2019
(wijzigingen gedurende het jaar voorbehouden)

2019 excl 21% BTW 2019 incl 21% BTW
aangiftewerk
aangiften worden gedeclareerd zodra zij in concept gereed zijn.
basistarief aangiften inkomstenbelasting laag* 225 272,25
basistarief aangiften inkomstenbelasting medium* 450 544,50
basistarief aangiften inkomstenbelasting hoog* 950 1.149,50
aanpassingen nav concept uurtarief uurtarief + 21%
aangiften inkomstenbelasting studententarief (tot 23 jaar, 
 en mits geen bijzonderheden, vereenvoudigde afhandeling) 125 151,25
berekeningen ivm bijleenregeling e.a. hypotheekaftrekbeperkingen 165 199,65
aanvraag toeslagen, bijv.  kinderopvang 115 139,15
vragenbrief op uurbasis
reminders bij niet-reageren 20 24,20
aangiften vennootschapsbelasting 270 326,70
NB: in geval van fiscale eenheid geldt dit bedrag per vennootschap
overige aangiften uurtarief + 21%

akkoordbevinding aanslagen, kennisgevingen etc. 16 19,36
envoudige bezwaar bij onjuiste aanslagen excl evt vervolg 60 72,60
en excl argumentatie die op uurtarief gaat
aanpassen / indienen van / voorl teruggaaf / voorlopige aangifte
 voor IB-ondernemers 50% van aangifteprijs PM
 voor M/V-firma, per (echt-)paar 50% van aangifteprijs PM
 voor BV's 60 72,60
fiscale sanering d.w.z. aangiften oude jaren, wegwerken dwangbevelen etc

uurtarief uurtarief + 21%
bedrijfsadministratie incl BTW-aangiften en jaarrekening
per uur, of vast tarief individueel te bepalen, 
 ondersteunende voorbereidende werkzaamheden 50,00 60,50
 op basis van het tarief  voor administratie inboeken 85,00 102,85
 en tarief voor voorbereiden jaarrekening 120,00 145,20
berekening pensioenvoorziening doorgaans 120,00 145,20
inkomensverklaringen t.b.v. SPMS etc doorgaans 120,00 145,20
jaarafsluiting, verkorte cijfers tbv KvK, notulen (alleen voor BV's) 100,00 121,00
startersformulier 100,00 121,00
Veelal zijn vaste prijsafspraken mogelijk. Vraag ons desgewenst. 

salarisadministratie (N.B. dit is exclusief bijkomende uitzoek- en
advieswerkzaamheden die op basis van uurtarief worden verricht. 
eenmalige invoer nieuwe werknemer 85,00 102,85
per salarisstrook zonder mutaties 16,00 19,36
plus per mutatie voor 15e van de maand doorgegeven 16,00 19,36
mutatie na 15e van de maand doorgegeven, toelichting of pro forma berekening

uurtarief uurtarief + 21%
vaste basiskosten p/jaar p/werknemer 50,00 60,50
dus: p/werknemer, zonder mutaties en toelichting 242,00 292,82



advieswerk
huisbezoek uurtarief uurtarief + 21%
kort contact 35,00 42,35
uurtarief fiscalist laag 120,00 145,20
uurtarief fiscalist midden 170,00 205,70
uurtarief fiscalist hoog 230,00 278,30
basismodelcontracten 100,00 121,00
welkomstbrief met verslag eerste bespreking 25,00 30,25

algemeen
urgentietoeslag 50%
kosten in geval van storno 7,50 9,08
betaling namens u via derdenrekening:
per betaling 3,00 3,63
 extra kosten door storno's etc uurtarief uurtarief + 21%
doorzenden post die u op adres Vastrecht ontvangt: 
 portokosten plus voor handling 5,00 6,05
 (Dit geldt niet voor aanslagen waarbij de kosten van doorzenden zijn begrepen in de controlekosten)
administratiekosten per betalingsherinnering (dit komt naast, niet in de plaats van, vertragingsrente) 

5,00 6,05
administratiekosten 2e betalingsherinnering 10,00
administratiekosten vanaf de 3e betalingsherinnering 15,00

rente bij te late betaling van onze declaraties bij wettelijke rente rente + 21%
 ontbreken of niet-werken incassomachtiging

In alle gevallen geldt een betalingstermijn van 14 dagen. 
Alles geldt onder voorbehoud van acceptatie als cliënt van Vastrecht Belastingadviseurs,
welke acceptatie zonder opgaaf van redenen geweigerd of  gestaakt kan worden.

Uw opdrachtnemer is Vastrecht Belastingadviseurs, en niet uw individuele adviseur.
Vastrecht Belastingadviseurs is de handelsnaam van Vastrecht Belastingadvies BV, 
KvK dossiernummer 27261914

Alle werkzaamheden worden verricht onder toepassing van onze algemene voorwaarden,
die u hebt ontvangen bij uw intake als nieuwe cliënt en die op verzoek nog eens worden 
toegezonden. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze site (www.vastrecht.com),
Onze algemene voorwaarden beperken een beperking van aansprakelijkheid.

Voor niet genoemde werkzaamheden zijn in beginsel ook vaste prijsafspraken mogelijk. 
De genoemde uurtarieven gelden als richtsnoer bij de bepaling van de vaste prijs.

Toelichting op basistarieven aangiftewerk:
(*): tarief laag geldt TENZIJ de aangifte een of meer van de volgende onderdelen bevat:
winst uit onderneming, TBS, aanmerkelijk belang aandelen, box 3 vermogen > € 200.000, 
bijzondere omstandigheden (vraag desgewenst uitsluitsel vooraf). 
In andere gevallen geldt tarief middel of hoog: vraag uitsluitsel vooraf. 

http://www.vastrecht.com)

