
Berekening kosten voor het samenstellen aangifte IB 2022 van een particulier:

Regelmatig krijgen we de vraag van een particulier wat de kosten zijn voor het samenstellen van de aangifte

inkomstenbelasting. Om een indruk te geven wat onze kosten zijn in verband met het opstellen daarvan,

hebben we onderstaande opstelling gemaakt. Dit zijn de kosten zonder een winstopslag.

Berekening vaste kantoorkosten voor het samenstellen van een belastingaangifte IB: € €

Software: Jaarlijkse licentie aangiftesoftware Inkomstenbelasting, CAS etc. (100%) 2.008,80

Jaarlijkse licentie software RADAR (10% van jaarlijkse kosten) 216,00

Jaarlijkse licentiekosten overige software (zoals Microsoft) 100,00

Abonnement KPN-certificaat per jaar (nodig voor communicatie fiscus) 199,67

2.524,47

Overige: Huur kantoorpand (stel we nemen een aandeel van slechts) 2.500,00

Overige huisvestingskosten incl G/W/L (12,5% van € 8.500 per jaar) 1.062,50

Kosten diverse verzekeringen (12,5% van € 3.500 premie per jaar) 437,50

Lidmaatschappen beroepsverenigingen (12,5% van € 650 per jaar) 81,25

Literatuur, cursuskosten etc. (12,5% van € 3.400 per jaar) 42,50

Telefonie, internet, materialen etc. (12,5% van € 5.800 per jaar) 725,00

Afschrijvingskosten en vervangingskosten (12,5% van € 12.000 per jaar) 1.500,00

Overige kantoorkosten (12,5% van € 4.000 per jaar) 500,00

6.848,75

9.373,22

Stel: Aantal aangiften (totaal van kantoor) 190

Ergo: vaste kosten per aangifte (vóór facturatie) 49,33

Bij: kosten en tijd i.v.m. opstellen factuur en verwerking in de boekhouding 12,50

Vaste kosten per aangifte (mét facturatie) 61,83

Berekening variabele kantoorkosten voor het samenstellen van een belastingaangifte IB:

Loonkosten aangiftemedewerker per uur (inclusief werkgeverslasten) 31,25

Bij: dossiervorming (waaronder de kosten inscannen gegevens cliënt) 12,50

Bij: verzenden aangifte naar klant en indienen bij Belastingdienst 10,00

115,58

Correspondentie en overleg, postzegel(s) P.M.

Totale kosten per aangifte (vóór winstopslag) € 115,58

Dat betekent dat de kosten van een aangifte (zonder winstopslag) bedragen:

Uitgaande van 1 uur werktijd voor een aangifte bedragen de kosten: € 115,58

Uitgaande van 1,50 uur werktijd voor een aangifte zijn de kosten: € 131,21

Uitgaande van 2 uur werktijd voor een aangifte zijn de kosten: € 146,83

Deze bedragen zijn exclusief btw

Hierbij is nog geen rekening gehouden met:

- een winstopslag, zodat het kantoor ook winst maakt op een gemaakte aangifte

- de mogelijkheid dat cliënt niet alle benodigde informatie in één keer verstrekt

- de kosten van een (wel noodzakelijke) controle door een supervisor

- de tijd die evt. gemoeid is met overleg en correspondentie met de klant

- de tijd die nodig is voor het aanmaken van een klant en zijn dossier, waaronder

  het opstellen van een volmacht, een overeenkomst van opdracht etc.

- het debiteurenrisico en/of andere risico's (waaronder incassokosten)


