AANBIEDING EN WERKWIJZE FAGON - GASTOUDERAANGIFTE.NL
Beste gastouder,
Het is belangrijk om een overzichtelijke administratie bij te houden en de belastingzaken goed te
regelen. FAGON kan u hierbij helpen. Onze dienstverlening is erop gericht om u op maat te
ondersteunen met de administratieve werkzaamheden en belastingzaken.
Wij hebben het speciale online-administratiepakket Gastouderaangifte.nl ontwikkeld, waarmee u
eenvoudig en makkelijk de maandelijkse administratie kunt onderhouden. Wij coachen en
begeleiden u periodiek en controleren jaarlijks uw administratie. Vervolgens kunnen wij voor u de
jaarstukken opmaken, de winstaangifte inkomstenbelasting en eventueel ook de aangifte
particulieren van uw partner verzorgen.
U heeft bij ons de keuze uit drie verschillende pakketten. Wilt u alles uitbesteden, dan is dat ook
geen probleem. Wij nemen u de administratie volledig uit handen en u heeft er geen omkijken meer
naar.

1. ONLINE-ADMINISTRATIE IN GASTOUDERAANGIFTE.NL
Zelfstandig administratie voeren op online-administratiepakket Gastouderaangifte.nl
(ideaal voor gastouders die onder begeleiding de administratie zelfstandig willen verzorgen)
Indien u weinig administratieve ervaring heeft, maar wel zelf digitaal kosten kunt registeren, dan
hebben wij voor u Gastouderaangifte.nl speciaal voor gastouders ontwikkeld. Eenvoudig en
makkelijk. Wij controleren periodiek de inhoud en voortgang van uw administratie.
Gastouderaangifte.nl:
o Toegang tot het online-administratiepakket Gastouderaangifte.nl
o Webbased-pakket (overal bereikbaar met Windows PC, MAC, IPad, Android tablet of
mobiele telefoon)
o Automatisch boeken van maandelijkse omzet gastouderbureaus die werken met
opvanguren.nl.
o Handmatig invoeren van omzet van overige gastouderbureaus
o Handmatig invoeren van maandelijkse kosten en investeringen
o Periodieke controle door FAGON van de voortgang van de administratie
o Helpdesk (voor alle fiscale en administratieve vragen)
o Digitale Excel-documenten voor overzicht van de opvangkinderen, overzicht van de
gewerkte uren, en kilometerregistratie.
o Begeleiding bij de inschrijving KvK
o Nieuwsbrieven speciaal voor gastouders met tips & adviezen
De kosten voor ‘Gastouderaangifte.nl’ bedragen:
o Eenmalig inschrijf- en kantoorkosten (€ 25,00)
o Maandelijkse kosten FAGON-pakket (€ 11,00 per maand)
(Alle vermelde bedragen zijn excl. 21% BTW)
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2. ONLINE-ADMINISTRATIE EN JAARLIJKSE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING
Zelfstandig administratie voeren op online-administratiepakket Gastouderaangifte.nl
en jaarlijks opstellen van de jaarstukken en verzorgen en indienen van de (winst)aangifte
inkomstenbelasting
U ontvangt alle onderdelen van pakket 1 en wij verzorgen voor u de jaarstukken en aangifte
inkomstenbelasting.
Werkwijze:
o Nadat uw administratie is gecontroleerd, stellen wij voor u de jaarstukken op.
o U ontvangt van ons een lijst met noodzakelijke documenten voor de aangifte
inkomstenbelasting welke u kunt verzamelen en aan ons kunt mailen/opsturen.
o Vervolgens doen wij uw winstaangifte inkomstenbelasting. Indien uw partner een aangifte
inkomstenbelasting voor particulieren heeft, verzorgen wij tegen een meerprijs ook zijn/haar
belastingaangifte. Voordat de aangifte(s) digitaal wordt ingediend, mailen wij u deze ter
controle en goedkeuring. Indien gewenst verzorgen wij een toelichting.
De kosten voor pakket 2 bedragen (Gastouderaangifte.nl en winstaangifte inkomstenbelasting):
o Eenmalig inschrijf- en kantoorkosten (€ 65,00)
o Maandelijkse kosten FAGON-pakket (€ 11,00 per maand)
A. Jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting voor ZZP’er (€ 185,00) of
B. Jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting voor freelancers (geen ZZP’er) (€ 145,00)
Optioneel:
o Meerprijs: aangifte inkomstenbelasting particulieren voor partner (€ 25,00)
(Alle vermelde bedragen zijn excl. 21% BTW)

3. VOLLEDIG UITBESTEDEN VAN DE ADMINISTRATIE EN BELASTINGZAKEN
(speciaal voor gastouders met weinig of geen administratieve ervaring)
Als u geen administratieve ervaring of affiniteit met administraties heeft, dan is dat geen enkel
probleem. Wij nemen voor u de complete administratie uit handen. Het enige dat u hoeft te
doen is bonnetjes, rekeningen etc. in een ordner op te bergen. Lekker overzichtelijk en makkelijk.
Wij regelen de rest en u hebt er verder geen omkijken meer naar.

info@fagon.nl

www.fagon.nl
www.gastouderaangifte.nl

Het Complete Pakket:
o Het verwerken van de complete administratie van de gastouder
o Het verzorgen van de jaarstukken, de winstaangifte Inkomstenbelasting en eventueel de
aangifte inkomstenbelasting particulieren van de partner
o Helpdesk (voor fiscale en administratieve vraagstukken)
o Periodieke nieuwsbrieven speciaal voor gastouders met tips & adviezen
De kosten voor het ‘complete pakket’ bedragen:
o Eenmalig inschrijf- en kantoorkosten (€ 65,00)
o Maandelijkse kosten compleet verzorgde administratie (€ 22,00 per maand)
A. Jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting voor ZZP’er (€ 185,00)
B. Jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting voor freelancers (geen ZZP’er) (€ 145,00)
Optioneel:
o Meerprijs: aangifte inkomstenbelasting particulieren voor partner (€ 25,00)
(Alle vermelde bedragen zijn excl. 21% BTW)

Speciaal voor gastouders die nog geen ‘ondernemer’ (ZZP) zijn:
Gastouders die voldoen aan gestelde kunnen door de Belastingdienst worden erkend als
‘ondernemer’. Een ZZP-gastouder kan op de jaarwinst 'ondernemersaftrekposten' in mindering
brengen. Dit levert jaarlijks een aanzienlijk belastingvoordeel op.
Veel gastouders zijn nog geen ondernemer. Vaak voldoen zij wel aan de gestelde eisen door de
Belastingdienst. Wij kunnen dan een verzoek indienen bij de Belastingdienst om u met
terugwerkende kracht ZZP-gastouder te maken. Na erkenning en goedkeuring kunt u dan maximaal
van vijf voorgaande jaren teveel betaalde belasting terugvragen. Dit is zeer aantrekkelijk en levert
belastingteruggaven van vele duizenden euro’s op.
Wij bieden u deze diensten aan op basis van ‘no cure, no pay’. Uitsluitend bij een behaald
belastingvoordeel berekenen wij 15% provisie (excl. BTW). Dit wordt berekend over het
daadwerkelijk verkregen voordeel tussen de door uzelf ingediende aangifte en de door ons opnieuw
verzorgde aangifte.
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