Tarieven belastingaangiften per 1 januari 2020
Belastingaangifte
Voor een standaard particuliere belastingaangifte, met of zonder fiscale partner, hanteren we een vast
tarief van € 95. U levert de gegevens aan via e-mail of post of geeft ze bij ons af.
Bent u zzp-er of een mkb-ondernemer?
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.
Niet inbegrepen in de prijs zijn kosten voor uitleg over de aangiften, aanvullende vragen,
besprekingen en/of advies.
Voorrijkosten
De voorrijkosten bij thuisbezoek bedragen:
 Bij een afstand tot 50 kilometer: € 25.
 Bij een afstand van 60 tot 100 kilometer: € 40.
 Bij een afstand van 100 tot 150 kilometer: € 55.
 Bij een afstand van 150 tot 200 kilometer: € 70.
Complexe situaties
Bij complexe situaties gelden er afwijkende tarieven:
 Hypotheek aangepast? U betaalt dan € 135.
 Eigen woning aan- of verkocht? U betaalt € 160.
 Eigen woning aan- en verkocht? U betaalt € 250.
Echtscheiding
Belastingaangifte bij echtscheiding:
 Met een gezamenlijke koopwoning: € 195 per persoon.
 Met een gezamenlijke koopwoning en oversluiten van de hypotheek: € 375 per persoon.
 Met een gezamenlijke koopwoning en verkoop van de woning: € 375 per persoon.
Overige belastingaangiftes
 Bij overlijden (F-biljet): € 155
 Aangifte Erfbelasting: € 225 tot € 400 per persoon (afhankelijk van complexiteit).
 Aangifte Schenkbelasting: € 125 tot € 250 per persoon (afhankelijk van complexiteit).
 Belastingaangifte kind/scholier (jonger dan 18 jaar): € 40
 Aanvragen en/of wijzigen Voorlopige Aanslag of Voorlopige Teruggaaf: € 47,50.

Blad 1 van 2

Toeslagen
 Aanvragen en/of wijzigen Huurtoeslag: € 47,50.
 Aanvragen en/of wijzigen Zorgtoeslag: € 47,50.
 Aanvragen en/of wijzigen Kinderopvangtoeslag: € 47,50.
 Aanvragen en/of wijzigen Kindgebonden budget: € 47,50.
Overige diensten
 Ingebonden fiscaal jaarrapport per post bij u thuis: € 17,50.
Via e-mail ontvangt u een gratis fiscaal jaarrapport dat u zelf af kunt drukken.
 Telefonisch contact met de Belastingdienst: € 47,50.
Bellen naar de Belastingdienst, bijvoorbeeld i.v.m. het aanvragen van formulieren, het
doorgeven van wijzigingen, het aanvragen van uitstel van betaling, enz.
 Informatieverzoek Belastingdienst: € 95.
Opstellen, indienen en afhandelen informatieverzoek Belastingdienst.
 Bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst: € 95.
 Middeling: Berekening: € 47,50, Berekening en indienen: € 95.
 Officiële verklaring: € 95.
Opstellen en verstrekken officiële verklaring voor o.a. registratiecommissie, overheidsinstantie,
enz.
 Gebruik machtigingsformulier: € 20.
Het machtigingsformulier geldt als een bewijs van machtiging voor het behartigen van
belangen inzake belastingen voor o.a. de Belastingdienst, gemeenten en/of andere
overheidsinstanties.
Fiscaal advies
 Per uur: € 120 of vaste prijsafspraak.
Voorwaarden
 Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
 U betaalt vooraf.
 U betaalt voor onze 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.
Een exemplaar van deze voorwaarden ontvangt u op verzoek. U kunt ook deze Algemene
voorwaarden downloaden via de volgende link: http://bit.ly/AlgemeneVoorwaardenRB2018.
Goes, 10 februari 2020
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