
 
Ga voor meer informatie naar www.Affianza.nu 

 
 
 
 
 
 
Diensten en Tarieven 2021 

BV (DGA) 
 
 
 
Het is prettig om vooraf te weten wat je moet betalen voor iets en wat je daarvoor krijgt. Zeker als 
DGA. Maar voor iedere DGA en BV is het anders en dat maakt het lastig om van tevoren precies 
te zeggen wat onze dienstverlening kost. In deze tariefkaart geven wij daarom een indicatie van de 
kosten voor een reguliere DGA/BV-situatie en ons vaste dienstenpakket. De dienstverlening 
betreft de boekjaren en adviezen 2020 en 2021.  
 
Wat wij van je verwachten?  Wat wij voor je doen 
Onze tarieven proberen wij zo scherp mogelijk 
te houden voor je. Dit kan alleen maar omdat 
we zo efficiënt mogelijk proberen te werken. 
Hier hebben wij jouw hulp bij nodig. Daarom 
verwachten wij het volgende: 

 Vaste dienstenpakket: 
- Wij maken een jaarrekening op. 
- Wij regelen jouw 

belastingaangifte 
- Wij bespreken de jaarrekening 

met je 
- Wij kijken naar je verzekeringen 
- Je krijgt de Affianza App. 

 
Extra’s: 

- Arbo- en re-integratiediensten 
- Loonadministratie 
- HR-ondersteuning 

- Juridische ondersteuning 
- Wij regelen de voorlopige 

aanslagen. 

- Periodieke rapportage en 
dashboards. 

• Relevante documenten voor de 
jaarrekening en de belastingaangifte 
upload je via Mijn Affianza of via de 
invitatielink van Wetransfer. 

• Je hebt een zakelijke bankrekening en 
wij maken een bankkoppeling. Of je 
levert een MT940-bestand aan ons aan 
per maand. 

• Je houdt een chronologische km-
registratie bij van al je zakelijke km’s 
onafhankelijk van vervoersmiddel. 

• Je investeert maximaal een dagdeel om 
alles door te nemen: de jaarrekening, 
verzekeringen, toekomstplannen enz. 
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Wat kost het? 
 
 
 

Diensten: Tarief: 

Vast dienstpakket  BV (richtprijs, exclusief partner) € 2.700,- per jaar 

Oprichten BV (via Notaris) € 498,- 

Inrichten BV (opstarten salarisadministratie, fiscaal etc.) Vanaf € 196,50 eenmalig 

Loonadministratie DGA (als een management BV hebt) € 180,- per jaar 

Loonadministratie overige werknemers € 114,- per medewerker p.j. 

Aangifte IB-loondienst € 175,- per jaar 

Aangifte inkomstenbelasting partner € 131,- per jaar 

  

Extra uren fiscaal adviseur € 135,- per uur 

Extra uren fiscaal assistent € 83,50 per uur 

Extra uren administratie € 67,50 per uur 

  

Adviesgesprek verzekeringen € 135,- per gesprek 

Telefonisch of Whatsapp Ondersteuning Gratis* 

Al onze tarieven zijn exclusief BTW en worden jaarlijks geïndexeerd volgens de consumentenindex van het CBS. 
* Telefonisch of via Whatsapp vragen en ondersteuning is kosteloos. Mochten er uit je vraag werkzaamheden volgen dan 
zullen deze volgens bovenstaande tarieven in rekening worden gebracht. 

 
Meer hulp? 
Waarschijnlijk het je gedurende de ontwikkeling van jouw onderneming ook advies en hulp nodig. 
Denk maar eens aan de aankoop van en woning, een uitgebreide financiële toekomstplanning, 
pensioenadvies, omzetten van je onderneming naar een BV. Ook hier kan Affianza je mee helpen. 
In al deze gevallen maken wij vooraf een heldere opgave met je wat we voor je doen en wat het 
kost. Dit kan een uurtarief zijn maar vaak ook een vaste prijs. 
 


