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Abonnement

BV / Stichting
Eénmalige opstartkosten
Maandelijkse kosten

Tijdelijk
gratis!

Telefonische/email helpdesk/persoonlijk advies

€ 150,00
€ 127,00


Van 8.30 tot 22.00 uur telefonisch advies, ook in het weekend

Financiële administratie + gratis digitaal archief

Op maat

U scant de documenten tijdig naar ons online systeem,

Afhankelijk van omvang boekhouding

wij verwerken uw gegevens binnen enkele werkdagen.

Tussentijdse rapportage
Op basis van uw adminitratie maken wij 1x per week, 1x per maand of
1x per kwartaal een tussentijds rapport op. U kunt dan zien hoe uw

Week		
Maand
Kwartaal

+ € 75,00 p/m
+ € 25,00 p/m


Maand
Kwartaal
Jaar		

+ € 75,00 p/m



Optioneel

+ € 9,50 p/m

bedrijf ervoor staat. Dit rapport wordt u digitaal toegezonden.

Omzetbelasting
Afhankelijk van de periode maken wij de maand, kwartaal of jaar BTW
aangifte voor u. Wij houden rekening met mogelijke fiscale voordelen
die u kunt genieten. U ontvangt een rapport van de aangifte.

Aangifte inkomstenbelasting (en partner)
Wij maken voor u en uw fiscaal partner de aangifte inkomstenbelasting.
Na afloop kijken wij direct of de voorlopige aanslag, zorgtoeslag en
andere toeslagen aangepast moet worden. U bent ervan verzekerd
dat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Vennootschapsbelasting			



Na afloop van het boekjaar stellen wij de aangifte Vennootschapsbelasting op. U ontvangt een digitaal rapport van de aangifte.

Een ‘uitkeringstoets’ bij dividend



Bij een dividend (winst)uitkering is het verplicht om vast te stellen of uw
vennootschap deze uitkering kan dragen. Doet u dat niet dan vervalt de
‘beperkte aansprakelijkheid’. 1 uitkeringstoets per jaar is inbegrepen.
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Abonnement

BV / Stichting
Jaarrekening met bespreking



Het samenstellen van de jaarrekening gebeurt conform de wettelijke
eisen die hieraan gesteld worden. U ontvangt een papieren en digitale
versie van dit ‘boekwerk’. Wij zien u niet als ‘nummer’ en vinden het
belangrijk om persoonlijk contact te hebben met u, een toelichting en
bespreking van de jaarrekening is gratis inbegrepen, bij ons op kantoor.
Tevens bespreken wij dan ook uw (winst)aangifte inkomstenbelasting
met u door.

Deponering KvK en AvA



Jaarlijkste publicatieplicht. Wij zorgen dat de deponering van de
jaarstukken tijdig gedaan worden.

Salarisadministratie

Optioneel

Het maken van de loonstroken voor uw werknemers, incl. aangifte

2 en meer werknemers op offerte

+ € 27,00 p/m

e

loonheffing, pensioenfonds en jaaropgave. Het opstellen van
arbeidsovereenkomsten is optioneel.

Debiteurenbewaking en opvolging

Optioneel

+ € 75,00 p/m

Wij monitoren per rapportage periode of uw facturen netjes betaald
worden, wij nemen tijdig actie door actief contact te zoeken met uw klant
om een spoedige betaling te bevorderen.

Zorgeloos overstappen



Wij zorgen dat u zorgeloos overstapt van uw huidige boekhouder naar
ons. Dit doen wij door de juiste de gegevens op te vragen bij uw huidig
kantoor. U heeft er geen omkijken naar.

Overige situaties worden op maat samengesteld. Informeer naar de mogelijkheden.
Wilt u precies weten wat u gaat betalen? Neem dan contact met ons op voor een all-in prijs
toegespitst op uw persoonlijk situatie.

 +31 (0)77 208 51 00
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MGMA B.V.
Lottumseweg 43
5971 BV Grubbenvorst
Telefoon: 077-2085100
Whatsapp: 0627137984
info@mgmadministraties.nl
www.mgmadministraties.nl
KVK: 69304939
BTW: NL857825033B01
 facebook.com/mgmadministraties

