AANBIEDING EN WERKWIJZE FAGON 2021

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. U kunt o.a. gebruik
maken van ons gebruikersvriendelijke online-administratiepakket speciaal voor gastouders.
Daarnaast heeft u toegang tot de gratis helpdesk voor al uw vragen over administratie en
belastingzaken. Verder kunnen wij uw aangifte inkomstenbelasting en die van uw partner
verzorgen. Hieronder ziet u onze pakketten en oplossingen.
Gastouderaangifte.nl – online-administratiepakket
Wij hebben het online-administratiepakket Gastouderaangifte.nl ontwikkeld, waarmee u eenvoudig
en makkelijk de maandelijkse administratie kunt onderhouden. Wij coachen en begeleiden u en
controleren jaarlijks, en op verzoek, de online-administratie. Behaalde omzet via gastouderbureaus
die werken met Portabase worden automatisch in de administratie verwerkt. Omzet van andere
gastouderbureaus kunt u per bureau maandelijks invoeren.
Inkopen (kassabonnen en facturen) kunt u makkelijk invoeren en opslaan in de administratie. U kunt
de bonnen en facturen fotograferen en digitaal per kostenrubriek opslaan. U heeft dan een volledig
overzicht van alle uitgaven en direct een digitaal archief. Ook verreden kilometers kunt u in het
online-administratiepakket bijhouden. De kostenrubrieken worden na iedere mutatie (opslaan van
bonnen en facturen) automatisch per maand bijgewerkt.

1. PAKKET: ONLINE-ADMINISTRATIE EN HELPDESK
Zelfstandig administratie voeren op het online-administratiepakket
Ideaal voor gastouders die onder begeleiding de administratie zelfstandig willen verzorgen. U
verzorgt dan zelf de aangifte inkomstenbelasting.
Indien u weinig administratieve ervaring heeft, maar wel zelf digitaal kosten kunt registeren, dan
hebben wij voor u het administratiepakket speciaal voor gastouders ontwikkeld. Eenvoudig en
makkelijk. Wij controleren op verzoek uw bijgehouden online-administratie.
Online-administratiepakket:
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 de maandelijkse omzet gastouderbureaus, die werken met
Portabase
o Handmatig invoeren van omzet van de overige gastouderbureaus
o Handmatig invoeren en digitaal opslaan van maandelijkse kosten en investeringen
o Op verzoek controle van de voortgang van de administratie
o Helpdesk (voor alle fiscale en administratieve vragen)
o Digitale Excel-documenten voor gewerkte uren
o Begeleiding bij de inschrijving KvK
o Nieuwsbrieven speciaal voor gastouders met tips & adviezen
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De kosten voor het online-administratiepakket bedragen:
o Eenmalig inschrijf- en kantoorkosten (€ 25,00)
o Maandelijkse kosten FAGON-pakket (€ 11,50 per maand)
(Alle vermelde bedragen zijn excl. 21% BTW)

2. PAKKET: ONLINE-ADMINISTRATIE, HELPDESK EN JAARLIJKSE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING
Zelfstandig administratie voeren op het online-administratiepakket en door FAGON jaarlijks
opstellen van de jaarstukken en verzorgen en indienen van de (winst)aangifte
inkomstenbelasting.
U ontvangt alle onderdelen van pakket 1 en wij verzorgen daarnaast voor u de jaarstukken en
aangifte inkomstenbelasting (eventueel ook voor uw partner).
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 (online-administratiepakket en winstaangifte
inkomstenbelasting):
o Eenmalig inschrijf- en kantoorkosten (€ 65,00)
o Maandelijkse kosten FAGON-pakket (€ 11,50 per maand)
A. Jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting voor ZZP’er (€ 190,00) of
B. Jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting voor freelancers (geen ZZP’er) (€ 150,00)
Optioneel:
o Meerprijs: aangifte inkomstenbelasting particulieren voor partner (€ 26,50)
(Alle vermelde bedragen zijn excl. 21% BTW)

info@fagon.nl

www.fagon.nl

Speciaal voor gastouders die nog geen ‘ondernemer’ (ZZP) zijn:
Gastouders die voldoen aan gestelde eisen 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 te veel betaalde belasting terugvragen. Dit kan zeer aantrekkelijk zijn en
levert een mogelijke belastingteruggave 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.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op.

FAGON
Henk Gardien

(t) 0316 441 007
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