
Tarieven boekhouding 2023 

 

Pakket 1: Het totaalpakket (volledige boekhouding en alle belastingzaken) 

• Volledige verzorging van uw financiële administratie/ boekhouding en belastingzaken 
• Super moderne scan- en herkensoftware en bankkoppeling, waardoor u de meest 

up-to-date administratie hebt 
• Een app op uw mobiele, waarmee u direct uw bonnen van onderweg kunt scannen 
• Persoonlijk advies van uw boekhouder 
• Altijd actueel financieel inzicht 
• Deskundig eerstelijns telefonisch advies 
• Jaarlijkse boekhoudkundige rapportage (of per kwartaal) 
• Periodieke BTW-aangifte omzetbelasting 
• Jaarlijkse financiële rapportage voor winst- of Vpb-aangifte 
• Persoonlijk advies 
• Alle belastingzaken (alle aangiften, winst, IB, VpB 
  
Ons voordelige tarief voor dit pakket is: 
• € 72,- per uur excl. BTW voor de boekhoudkundige werkzaamheden t.b.v. uw 

boekhouding en administratie, zoals het scannen & inboeken van de in- en 
verkoopfacturen, de bonnen, de kas en het inboeken van de bankmutaties, creditcard 
en/of paypal-mutaties. 

• € 119,- per uur excl. BTW voor de fiscale en controle werkzaamheden t.b.v. uw 
onderneming, zoals BTW-, VPB, en IB- aangiften, jaarrekening opstellen, controleren 
en corrigeren van de boekhouding/ administratie, etc. 

• € 21,95 p.m. excl. BTW voor bijdrage voor de modernste software (scan en herken 
software, bankkoppeling). 

• € 299,- excl. BTW voor het begeleiden en opstarten van de administratie voor de 
BTW en de inkomstenbelasting, aanmaken en samenstellen dossier (starttarief). 

• optioneel (in samenwerking met onze partners): fiscaal -juridisch) werkzaamheden, 
zoals advies/ procedures met de belastingdienst, v.a. € 199,- per uur excl. BTW. 

  

Pakket 2: Het op maat pakket/ controle pakket 

In het pakket op maat verzorgen wij die dingen voor de ondernemer, waar hij of zij 
behoefte aan heeft. Dat kan zijn het eenmalig los boeken van een administratie, een 
eenmalige of periodieke controle van de boekhouding/ administratie. Het los verzorgen 
van een BTW-, VPB- of IB aangifte of jaarlijkse winstaangifte. Of los administratief of 
fiscaal advies. 
  
Ons voordelige uurtarief voor dit pakket is: 
• € 99,- per uur excl. BTW voor eenmalige nieuwe werkzaamheden t.b.v. uw 

boekhouding/ administratie, zoals het boeken van facturen, bankmutaties, 
memoriaalboekingen, etc.; 

• € 148,- per uur excl. BTW voor eenmalige en/of controlerende werkzaamheden t.b.v. 
uw fiscale zaken, zoals eenmalig indienen of controleren BTW-, VPB, en IB- 
aangiften, controleren en corrigeren jaarrekening , controleren en corrigeren van de 
boekhouding/ administratie, etc. 

• € 349,- excl. BTW voor het begeleiden en opstarten van de administratie voor de 
BTW en de inkomstenbelasting, aanmaken en samenstellen dossier (starttarief). 

• optioneel (in samenwerking met onze partners): fiscaal(-juridische) werkzaamheden, 
zoals advies/ procedures met de belastingdienst, v.a. € 239,- per uur excl. BTW. 



  

Extra opties: 

• Salarisadministratie: € 24,95 per maand en € 21,95 per persoon/ per maand/ per 
loonstrook. 

• Los financieel advies, in samenwerking met één van onze partners, bijvoorbeeld op 
het gebied van hypotheken of financiering: op aanvraag. 

  
Alle prijzen zijn exclusief BTW. 
 


