Algemeen tarief voor het invullen van losse aangiften Inkomstenbelasting etc.
Omdat de benodigde tijd voor het verzorgen van een belastingaangifte voor particulieren, zonder ingewikkelde bijkomende
zaken, vrij redelijk is in te schatten hanteren wij voor diverse werkzaamheden standaardtarieven. Deze treft u hieronder aan.
Het komt regelmatig voor dat cliënten moeilijk alle jaaropgaven bij elkaar kunnen vinden. Soms worden jaaropgaven door
instanties alleen maar digitaal verstrekt, zoals van bepaalde uitkeringen of looninkomsten. Ook het achterhalen van het saldo van
(internet)-bankrekeningen geeft soms problemen.
Wij hebben daarom besloten om in alle gevallen, ter ondersteuning van u en ons werk, mede gebruik te maken van gegevens uit
de “vooraf ingevulde aangifte” (VIA).
Het voorkomt veel navraag naar onvolledige en “vergeten informatie”. Wij gebruiken de VIA als check en geheugensteun. Het
blijkt steeds weer dat niet alle gegevens op de VIA door de Belastingdienst correct zijn vermeld. Zo worden niet altijd de
bankrekeningen van minderjarige kinderen vermeld, of juist wel de bankrekeningen van personen (bijv. familie) waarvoor u
gemachtigd bent of de financiën regelt via een en/of rekening. Wanneer uw BSN nummer bij de bank bekend is, komt de
rekening soms ongewild en onbedoeld ook bij uw fiscale gegevens te staan. Uiteraard gebruiken wij de gegevens uit de VIA
kritisch en corrigeren deze zo nodig. Ook gegevens m.b.t. een hypotheek en kosten van het oversluiten zijn niet altijd correct en
volledig in de VIA vermeld. Fiscale gegevens van niet meldingsplichtigen worden ook niet vermeld; waaronder leningen aan en
van derden.
Wij vragen voor u de VIA aan. Naar aanleiding van deze aanvraag ontvangt u per post een activeringscode. Deze activerings-code
hebben wij beslist van u nodig. Deze wordt jaarlijks door de Belastingdienst op aanvraag verstrekt en heeft maar een beperkte
geldigheidstermijn. Dus laat deze niet verlopen. Ook hebben wij de aangiftebrief die u van de Belastingdienst ontvangt nodig.
Deze tarieven zijn van toepassing voor ongecompliceerde looninkomsten / uitkeringen / eigen woningbezit en hypotheekrente
aftrek. De genoemde tarieven zijn geldig t/m 31 december 2020.
Aangifte Inkomstenbelasting 2019 voor alleenstaande of partner zonder inkomen , hierbij vindt geen verdeling
plaats van de fiscale aftrekposten en bijtellingen
Aangifte Inkomstenbelasting 2019 met fiscaal partnerschap, waarbij de partner ook een inkomen heeft ;
hierbij worden fiscale posten optimaal verdeeld
Aanvraag / wijziging voorlopige uitbetaling i.v.m. aftrekposten
Los T-biljet / Tj-biljet (zonder fiscale aftrekposten)
Aanvraag / wijziging van toeslagen
Bezoek aan huis binnen Dordrecht
Bezoek aan huis buiten Dordrecht

€

100,00

€

150,00

€
€
€
€
€

30,00
50,00
25,00
50,00
60,00

Freelance inkomsten / kosten
Complexe aftrek ziektekosten en/of studiekosten en/of wijziging eigen woning(hypotheek)
Extra kosten i.v.m. complexe situatie echtscheiding en eigen woning
Berekeningen voor aftrek van betaalde lijfrentepremies / koopsom
Zoekwerk i.v.m. inventariseren en ordenen van niet compleet en overzichtelijk aangeleverde gegevens
PM posten worden naar tijdsgelang in rekening gebracht tegen een uurtarief van

PM
PM
PM
PM
PM
€

100,00

Het bovengenoemde tarief is inclusief BTW en een samenvatting van uw aangifte en een begroting van de te verwachten
aanslag of teruggaaf, zodat u weet waar u aan toe bent. De samenvatting sturen wij u bij voorkeur per e-mail toe. Door u
verstrekte papieren informatie wordt niet geretourneerd; stuur daarom alleen een duidelijk leesbare kopieën mee.
Wanneer bij de definitieve aanslag onterecht van de door ons ingediende aangifte wordt afgeweken maken wij kosteloos
bezwaar. Wij nemen dan genoegen met de eventueel door de belastingdienst wettelijk toegekende proceskostenvergoeding
voor het indienen van een gehonoreerd bezwaarschrift.
Bij de uitgebreide samenvatting ontvangt u van ons een machtiging waarmee - nadat u deze heeft goedgekeurd en
teruggestuurd - wij uw aangifte elektronisch kunnen verzenden. Met de machtiging geeft u ons ook onvoorwaardelijk
toestemming om de aan ons verschuldigde kosten van uw bank- of girorekening te incasseren. Een elektronische handtekening
of DigiD hebben wij hiervoor niet van u nodig.
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