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Omschrijving werkzaamheden 
  

   

U kunt een keuze maken uit een van de onderstaande 3 pakketten plus 
eventueel een salarisadministratie.  
Bij zelf inboeken gaan we er van uit dat men boekt in e-Boekhouden of in 
een software pakket waarbij het mogelijk is om te exporteren als een CSV-
bestand. Eventuele andere softwarepakketten in overleg. 
 
Genoemde prijzen zijn maximum prijzen en kunnen lager uitvallen. 

  

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 
 
Definitie praktijkgrootte 
 

• Tot ca. 250 facturen (kleine onderneming) 

• Vanaf 250 tot 500 facturen (middelgrote onderneming) 

• Vanaf 500 (grote onderneming) 

 

  

   
   

PAKKET 1 
  

Men boekt zelf en dient zelf de aangifte omzetbelasting in 
  

   

Controleren van administratie voor jaarrekening 
  

Samenstellen van de jaarrekening  
  

Indienen één aangifte IB 
  

Indienen aangifte IB + die van partner 
  

Bovengenoemde werkzaamheden + één aangifte IB  € 390,00 - € 440,00  per jaar 

Bovengenoemde werkzaamheden + twee aangiftes IB  € 440,00 - € 490,00  per jaar 

Kleine onderneming, denk aan één ordner per jaar 
  

   

Controleren van administratie voor jaarrekening 
  

Samenstellen van de jaarrekening  
  

Indienen één aangifte IB 
  

Indienen aangifte IB + die van partner 
  

Bovengenoemde werkzaamheden + één aangifte IB  € 490,00 - € 540,00  per jaar 

Bovengenoemde werkzaamheden + twee aangiftes IB  € 540,00 - € 590,00  per jaar 

Middelgrote onderneming, twee ordners per jaar  
  

   

Controleren van administratie voor jaarrekening 
  

Samenstellen van de jaarrekening  
  

Indienen één aangifte IB 
  

Indienen aangifte IB + die van partner 
  

Bovengenoemde werkzaamheden + één aangifte IB  € 590,00 - 640,00  per jaar 

Bovengenoemde werkzaamheden + twee aangiftes IB  € 640,00 - 690,00  per jaar 

Grote onderneming, vier ordners per jaar 
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PAKKET 2 
  

Men boekt zelf, aangifte omzetbelasting wordt door ons gedaan 
  

   

Controleren van administratie voor aangifte omzetbelasting 
Indienen aangifte omzetbelasting per kwartaal 

  

Samenstellen jaarrekening 
  

Indienen één aangifte IB 
  

Indienen aangifte IB + die van partner 
  

Bovengenoemde werkzaamheden + één aangifte IB  € 490,00 - € 540,00  per jaar 

Bovengenoemde werkzaamheden + twee aangiftes IB  € 540,00 - € 590,00  per jaar 

Kleine onderneming 
  

   

Controleren van administratie voor aangifte omzetbelasting 
Indienen aangifte omzetbelasting per kwartaal 

  

Samenstellen jaarrekening 
  

Indienen één aangifte IB 
  

Indienen aangifte IB + die van partner 
  

Bovengenoemde werkzaamheden + één aangifte IB  € 650,00 - € 700,00  per jaar 

Bovengenoemde werkzaamheden + twee aangiftes IB  € 700,00 - € 750,00  per jaar 

Middelgrote onderneming 
  

   

Controleren van administratie voor aangifte omzetbelasting 
Indienen aangifte omzetbelasting per kwartaal 

  

Samenstellen jaarrekening 
  

Indienen één aangifte IB 
  

Indienen aangifte IB + die van partner 
  

Bovengenoemde werkzaamheden + één aangifte IB  € 800,00 - € 850,00  per jaar 

Bovengenoemde werkzaamheden + twee aangiftes IB  € 850,00 - € 900,00  per jaar 

Grote onderneming 
  

   

   

 
  

   

   

PAKKET 3 
  

Wij boeken gehele administratie en dienen aangifte omzetbelasting in  
  

   

Inboeken van de gehele administratie per kwartaal 
Indienen van de aangifte omzetbelasting per kwartaal 
Samenstellen jaarrekening 

  

Indienen één aangifte IB 
  

Indienen aangifte IB + die van partner 
  

Bovengenoemde werkzaamheden + één aangifte IB  € 570,00 - € 620,00  per jaar 

Bovengenoemde werkzaamheden + twee aangiftes IB  € 620,00 - € 670,00   per jaar 

Kleine onderneming 
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Inboeken van de gehele administratie per kwartaal 
Indienen van de aangifte omzetbelasting per kwartaal 
Samenstellen jaarrekening 

  

Indienen één aangifte IB 
  

Indienen aangifte IB + die van partner 
  

Bovengenoemde werkzaamheden + één aangifte IB € 700,00 - € 750,00 per jaar  

Bovengenoemde werkzaamheden + twee aangiftes IB € 750,00 - € 800,00 per jaar  

Middelgrote onderneming 
  

   

Inboeken van de gehele administratie per kwartaal 
Indienen van de aangifte omzetbelasting per kwartaal 
Samenstellen jaarrekening 

  

Indienen één aangifte IB 
  

Indienen aangifte IB + die van partner 
  

Bovengenoemde werkzaamheden + één aangifte IB € 900,00 - €    950,00 per jaar 

Bovengenoemde werkzaamheden + twee aangiftes IB € 950,00 - € 1.000,00 per jaar 

Grote ondernemingen 
  

   

Werkzaamheden die buiten de bovengenoemde pakketten vallen  €   65,00                                  per uur 

  

  

   

Salarisadministratie  

  

Opstarten nieuwe administratie, inclusief aanmelden 
  

belastingdienst, event. Pensioenfonds e.d.  € 150,00  eenmalig 
   

Overnemen bestaande salarisadministratie   € 50,00  eenmalig 
   

Nieuwe werknemer invoeren en aanmelden   € 10,00  eenmalig 
   

Basispakket per loonstrook *    €  9,50 per loonstrook 
   

Uitgebreid pakket per loonstrook **    € 15,00  per loonstrook 
   

* In het basispakket doet u vrijwel alle administratie rond het in dienst hebben van personeel zelf.   
 

Zo zorgt u zelf voor de aan- en afmelding bij het pensioenfonds, u controleert de nota’s van het pensioenfonds, u zorgt voor ziek- en herstelmeldingen en 

onderhoudt zelf de contacten met de arbodienst. Alleen de loonadministratie en de aangifte loonheffingen besteedt u uit.  

Voor werkzaamheden die buiten het pakket vallen brengen wij € 55 per uur in rekening. 
 

   

** In het uitgebreide pakket zorgen wij voor de aan- en afmeldingen bij het pensioenfonds, de ziek- en herstelmeldingen bij uw verzekeraar en het UWV 

we initiëren de contacten met de Arbodienst (u doet de opvolging hiervan en de verzuimbegeleiding) en u kunt met al uw vragen rondom het in dienst 

hebben van personeel en personeelszaken bij ons terecht 
  

Voor werkzaamheden die buiten het pakket vallen brengen wij € 55 per uur in rekening. 
 

 


