M.A.B. werkt met:
■ Vaste tarieven per maand;
■ Factureert maandelijks vooruit;
■ Boekhoudprogramma exact-online ,
en fiscaalprogramma elsevier nextens;
■ Geregistreerde Register Accountants,
Fiscalisten en Advocaten.

MAAK VANDAAG NOG
CONTACT MET :

M.A.B.
Administratie- en
Belastingadvieskantoor
Administrateur/Belastingconsulent
A.W. Moestalam

Beslist uw doel
Ontwikkel een plan

Beconnummer: 509188

Boekhoudkundige werkzaamheden die
verricht worden zijn:


■ Het inboeken van inkoop- en
verkoopfacturen;
■ Het inboeken van kas- en bankboek;
■ Btw aangifte per maand, per kwartaal
of per jaar;
■ Het maken van digitale rapportage per
kwartaal; resultatenrekening, balans
en grootboek.

FINANCIEEL ANALYSE CURVE
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Bezoekadres:
WTC Almere Business Center
Aanmelden: bij de receptie
P.J. Oudweg 4
1314 CH Almere
T. 036-5370004
M. 06-14369509
info@mabboekhouder.nl

De oplossing
voor uw:
Financiële vastlegging
Jaarrekening
Belastingzaken

Voordelen van exact online
boekhouding:

De boekhoudingtarieven zijn excl. btw:

De overige aangiften tarieven excl. btw:

Vaste tarief
per maand

Ondernemers

• Geen fysieke stukken meer

Ondernemers
Boekhouding
•Voor zelfstandigen
zonder Personeel
• Voor eenmansbedrijven
en personen vennootschap
met personeel
• Voor BV, CV en NV

vanaf € 95,-

•
•
•
•

aanleveren bij de boekhouder;
Via app scannable of scan uw stukken
digitaal aanleveren;
U bespaart kopieerkosten, reiskosten
en tijd;
Geen bankafschriften uitprinten;
Koppeling bank aan exact-online,
hierdoor wordt snel en efficiënt
gewerkt;

vanaf € 125,-

vanaf € 255,-

• Voor online facturering
betaalt u extra

€ 12,50

• Aangifte
inkomstenbelasting
voor ondernemers

Tarief
€ 150,-

• Aangifte
vennootschapbelasting

vanaf € 285,-

• Jaarrekening
samenstellen

vanaf € 350,-

• Accountantsverklaring

op offerte
aanvraag

• Financieel plan voor
een ondernemingsplan

vanaf € 350,-

Overige administratie
voor dagelijkse en
tijdelijke begeleiding of
ondersteuning

Tarief ex btw

• Sorteren en
archiveren van
stukken

€ 35,- p/u

• Cursus boekhouding

€ 55,- p/u

• Interim werkzaamheden

€ 65,- p/u

• Loonadministratie
* loonstrook digitaal
* loonaangifte
* betaallijst
* loonjournaal

€ 12,50
p/werknemer

Tarieven particuliere aangiften zijn incl. btw:
Benodigde documenten:

Particulieren

Tarief

Een kopie van uw legitimatiebewijs;
Een kopie van uw uittreksel K.v.K.;
Inloggegevens belastingdienst;
Kopie notaris oprichtingsakte;
Kopie jaarrekening;
• Kopie aangifte inkomstenbelasting/
Vennootschapsbelasting.

• Aangifte inkomstenbelasting
• Gezamenlijke aangifte
inkomstenbelasting

€ 75,€ 150,-

• Bij aangiften waarvan box1,
box2 en box3 van toepassing
zijn, wordt een uurtarief
berekend
• Aangifte kinderopvangtoeslag
• Aangiften zorgtoeslag,
huurtoeslag
• Bezwaarschrift

€ 75,- per
uurtarief

•
•
•
•
•

www.mabboekhouder.nl

€ 50,€ 50,vanaf €95,-

