Tarieven belastingaangiften per 1 januari 2022
Belastingaangifte
Voor slechts € 99 regel ik uw belastingaangifte. Heeft u een fiscale partner? Dan neem ik die natuurlijk
mee in de aangifte. Zonder extra kosten. Heeft u recht op toeslagen? Ik vraag ze voor u aan, als
onderdeel van het aangiftetraject.
Aanleveren via mail
U ontvangt van mij een checklist. Die vult u in. Samen met alle bijlagen stuurt u die naar mij op. Het
liefst als scan via mail. Per post kan eventueel ook.
Bezoek bij u thuis
Ik kan natuurlijk ook bij u thuis komen. Dat is het makkelijkst voor u, want dan hoeft u de deur niet uit
en u kunt geen documenten of bijlagen vergeten. De vergoeding voor de reiskosten en -tijd bedraagt
€ 30 (afstand maximaal 50 kilometer van Goes).
Heeft u een afspraak gemaakt voor een thuisbezoek maar komt het bij nader inzien toch niet zo goed
uit? Binnen drie dagen na het maken van de afspraak kunt u die kosteloos annuleren of verzetten. Na
drie dagen kan dat ook nog, maar dan betaalt u wel € 25 administratiekosten.
Niet thuis op het moment van de afspraak? Dan ben ik helaas voor niets gekomen en om de kosten te
dekken breng ik u dan wel de reiskosten van € 30 in rekening én de administratiekosten van € 25
Bijzondere situaties
Er is een aantal situaties waardoor het opstellen van een belastingaangifte wat meer tijd en dus wat
meer geld kost. In de volgende situaties betaalt u bijvoorbeeld € 149:
• U heeft een huis gekocht of verkocht.
• U heeft uw hypotheek aangepast.
• U bent in het aangiftejaar gescheiden.
• U heeft nog een extra inkomstenbron, zoals oppas-inkomen of royalty’s.
Ik overleg altijd eerst als er sprake is van een bijzondere situatie. We maken dan een afspraak over het
tarief dat ik in rekening breng.
Zzp-ers en ondernemers
Als u uw administratie via e-mail of per post aanlevert inclusief een juist opgestelde winst- en
verliesrekening én een overzicht van de balans per 1 januari en 31 december van het boekjaar, dan
betaalt u naast het vaste tarief voor een standaard particuliere belastingaangifte (zie hierboven) een
toeslag voor het opstellen van uw winstaangifte van € 150 exclusief BTW. U ontvangt voor dit bedrag
een afzonderlijke factuur op uw bedrijfsnaam.

Blad 1 van 2.
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Van Daalen Advies zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van het Register
Belastingadviseurs, gedeponeerd bij Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, op 10 juli 2018 onder nummer 159/2018. Daarin
is een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden ontvangt u op verzoek.

Tarieven belastingaangifte
Belastingaangifte, telefonische geregeld
Belastingaangifte, inclusief huisbezoek
Belastingaangifte, bijzondere situaties
Losse aanvraag Zorgtoeslag
Losse aanvraag Huurtoeslag
Losse aanvraag Kinderopvangtoeslag
Losse aanvraag Kindgebonden Budget
Aanvraag voorlopige teruggaaf
Aanvraag voorlopige aanslag
Fiscaal advies per uur
Opstarten bezwaarprocedure Belastingdienst
Middelingsaanvraag
Invullen F-biljet
Invullen C-biljet
Invullen M-biljet
Spaar-bv (jaarstukken en aangifte)
Personal holding (jaarstukken en aangifte)
Ingebonden fiscaal jaarrapport per post bij u thuis
Telefonisch contact met de Belastingdienst
Informatieverzoek Belastingdienst
Officiële verklaring
Machtigingsformulier

€ 99
€ 129
€ 149
€ 49
€ 49
€ 49
€ 49
€ 49
€ 49
€ 150
€ 100
€ 99
€ 99
€ 199
€ 199
€ 499
€ 999
€ 19
€ 49
€ 99
€ 95
€ 49

Voorwaarden
• Voor particulieren zijn alle tarieven inclusief BTW.
• U betaalt vooraf.
• U betaalt voor mijn inspanning, niet voor het uiteindelijke resultaat.
• Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Van Daalen Advies zijn van toepassing de
Algemene Voorwaarden van het Register Belastingadviseurs, gedeponeerd bij Rechtbank
Midden-Nederland, locatie Utrecht, op 10 juli 2018 onder nummer 159/2018. Daarin is een
beperking van de aansprakelijkheid opgenomen.
• Een exemplaar van deze voorwaarden ontvangt u op verzoek.
Goes, 5 februari 2022

Blad 2 van 2.
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Van Daalen Advies zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van het Register
Belastingadviseurs, gedeponeerd bij Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, op 10 juli 2018 onder nummer 159/2018. Daarin
is een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden ontvangt u op verzoek.

