offerte

2020

Bedrijf:
Klant:
Tarieven ABC Zelf
( alle bedragen excl. 21% btw)
Uurtarief
€ 45.Speciale opdrachten met externe adviseur: kosten externe adviseur plus uurtarief ABC Zelf (deze
worden vooraf met u besproken).
Pakketten ZZP / MKB ( een jaartarief incl een adviesgesprek nav jaarrekening excl. Gebruik online
administratie ( wel verplicht).
 Freelancer: ZZP zonder ondernemersverplichting ( geen btw)
o Jaarrekening en controle administratie
o IB aangifte particulier met neveninkomsten

€ 175.€ 105.-




 Kleine ondernemer ZZP ; Ondernemer tot 20.000.- omzet ( geen btw)
o Jaarrekening en controle administratie
€ 480.o IB aangifte ondernemer
€ 105. Kleine ondernemer ZZP ; Ondernemer tot 40.000.- omzet
o Jaarrekening en controle administratie
€ 520.o OB aangifte 1 keer per jaar-plus controle
€ 200.o OB aangifte per kwartaal plus controle
€ 200.o IB aangifte ondernemer
€ 105.-








 MKB - ZZP ; Ondernemer boven 40.000.- omzet
o Jaarrekening en controle administratie
o OB aangifte 1 keer per jaar-plus controle
o OB aangifte per kwartaal plus controle
o IB aangifte ondernemer

€ 640.€ 200.€ 200.€ 200.-






 Particulieren
o IB aangifte en fiscaal advies gesprek

€ 72.50



Deze bedragen zijn uiteraard inclusief gewone telefonisch onderhoud nav mediavraagstukken of
correspondentie. Telefonische gesprekken welke langer duren dan 20 minuten zullen gefactureerd
de
worden in 1/3 uurtarieven.
Maakt u gebruik van Snelstart app en Snelstart Online dan krijgt u korting op bovenstaande gegevens.
Elke start vraagt de nodige aandacht. Het eerste jaar ga ik er dan ook vanuit dat we de tijd nemen om
elkaar te leren kennen en ik uw bedrijf kan ondersteunen. Deze kosten zijn gewoonlijk ingesloten in het
jaartarief. Bij uitzonderlijke situaties zal ik u daarvan op de hoogte brengen.

Voor Akkoord dd:_____________________
Klant:

Uilenburgsestraat 5 -13
NL94TRIO0197788815 ▪ B T W

ABC Zelf : Dorien Dubbers

▪
6666 LA Heteren
▪
001750107B67
▪ Beconn. 667468 ▪
www.abczelf.nl ▪

06 25058880
KvK 60000821

