
Regelmatig krijgen we de vraag van een privépersoon wat de kosten zijn voor het samenstellen van 
de belastingaangifte. Om u in ieder geval een indruk te kunnen geven wat onze kosten zijn in 
verband een aangifte, hebben we hieronder een globale berekening daarvan gemaakt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berekening vaste kantoorkosten voor samenstellen van een aangifte:

Software: Kosten aangiftesoftware Inkomstenbelasting + CAS (per jaar) 1.750

Kosten overige software en apparatuur (25% van de jaarkosten) 500

Abonnement KPN-certificaat ivm versleuteling (per jaar) 150

2.400

Overige: Deel huurkosten kantoorgebouw (stel € 2.500 per jaar) 2.500

Deel overige huisvestingskosten (stel € 750 per jaar) 750

Deel verzekeringskosten (stel € 350 per jaar) 350

Deel contributie beroepsvereniging (50% per jaar) 500

Deel kosten literatuur, cursussen etc. (stel € 500 per jaar) 500

Deel telefonie, internet, PC, papier, porti etc. (stel € 850 per jaar) 850

Deel overige kantoorkosten (stel € 250 per jaar) 250

5.700

8.100

Stel: Aantal aangiften (totaal van kantoor) 200

Vaste kosten per aangifte € 41

Berekening variabele kantoorkosten in verband met een aangifte:

De loonkosten van een werknemer per uur bedragen in € 35,00

Loonkosten voor het opstellen van de aangifte in 60 minuten 35,00

Bij: loonkosten inscannen gegevens en dossiervorming (20 minuten) 11,67

Bij: verzenden aangifte naar klant en indienen bij BD (20 minuten) 11,67

Bij: opstellen factuur en kantooradministratie (15 minuten) 8,75

€ 107,58

Dat betekent dat de totale kantoorkosten van een aangifte ( zonder winstopslag! ) bedragen:

a) Uitgaande van 1 uur werk aan de aangifte zijn de kantoorkosten per aangifte € 107,58

b) Uitgaande van 75 minuten per aangifte zijn de kosten per aangifte alsdan € 116,33

c) Uitgaande van 90 minuten per aangifte zijn de kosten per aangifte alsdan € 125,08

Uitgangspunten: Alle bedragen zijn exclusief btw.

Deze bedragen dienen nog te worden verhoogd met een winstopslag.

Cliënt heeft alle benodigde informatie in één keer verstrekt.

Dit zijn de kosten zonder de noodzakelijke eindcontrole!

Er wordt geabstraheerd van debiteuren- of andere risico's.


