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Tarieven 2022 (exclusief btw)
Eenmanszaak - Vennootschap onder Firma

Tarief in € Eenheid Periodiek
Software-abonnementen
Internet-boekhouding, vanaf 19,00 per gebruiker per maand
Adminto Gemak (digitaal dossier) 9,95 per gebruiker per maand

Eénmalige werkzaamheden
Opstarten boekhouding, vanaf 238,00 per administratie eenmalig
Opstarten salarisadministratie (werkgever) 119,00 per werkgever eenmalig
Opstarten salarisadministratie (werknemer) 59,50 per werknemer eenmalig

Variabele werkzaamheden
Verwerken financiële administratie, vanaf 59,50 per uur variabel
Advisering 74,40 per uur variabel

Periodieke werkzaamheden t.b.v. aangiften
Aangiften
Aangifte Omzetbelasting 29,75 per aangifte variabel ¹
Suppletie aangifte Omzetbelasting 59,50 per aangifte jaarlijks
Aangifte ICP, vanaf 29,75 per aangifte kwartaal

119,00 per aangifte / jaarlijks
per vennoot

89,25 per aangifte jaarlijks

148,75 per aangifte jaarlijks

Verzoek uitstel aangifte Inkomstenbelasting 19,85 per persoon jaarlijks

Loonadministratie
Loonstrook 12,50 per loonstrook maandelijks
Extra berekening ² 12,50 per berekening variabel
Aangifte Loonheffing, vanaf ³ 2,50 per aangifte maandelijks
Jaaropgave werknemer 29,75 per jaaropgave jaarlijks
Jaarwerk, vanaf 15,00 per werknemer jaarlijks

Financiële verslagen
Jaarrekening of tussentijdse cijfers (eza), vanaf 654,50 per rapport jaarlijks
Jaarrekening of tussentijdse cijfers (vof), vanaf 743,75 per rapport op verzoek
Prognose, vanaf 654,50 per rapport op verzoek

Overige werkzaamheden
Support; overeenkomsten; formulieren e.d.
Arbeidsovereenkomst 178,50 per ovk variabel
Diverse contracten / overeenkomsten 59,50 per uur variabel
Diverse formulieren (bijv. activeren Loonheffingsnr.) 59,50 per uur variabel
Support startende ondernemer                        59,50 per uur variabel

Op locatie
Voeren financiële adm. / besprekingen, vanaf 74,50 per uur variabel
Reiskosten 0,49 per kilometer variabel

¹ Aangiftetijdvak wordt bepaald door de Belastingdienst, meestal is dit per kwartaal.
²

³

Aangifte Inkomstenbelasting ondernemers 
(eenmanszaak, vof - zonder fiscaal partner)

Aangifte Inkomstenbelasting ondernemers 
(eenmanszaak, vof - met fiscaal partner)

Winstaangifte Inkomstenbelasting ondernemers 
(eenmanszaak, vof)

Voor extra berekeningen, zoals overwerkuren, vakantiegeld of een dertiende maand geldt een tarief van € 
12,50 per extra berekening.
Tarief voor de aangifte Loonheffing wordt berekend volgens een staffel op basis van aantal werknemers.


