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Startersplan voor de BV
Met het Avizas startersplan kunnen alle startende vennootschappen gemakkelijk een gedegen administratie
voeren die aan de laatste wet- en regelgeving voldoet. Hierbij wordt u als directeur van uw vennootschap (DGA)
begeleid door goed opgeleide en ervaren accountants en bedrijfsadviseurs voor een uitzonderlijk all-in tarief.
Avizas Accountants zorgt er met het startersplan voor dat uw financiële administratie goed geregeld is.

Het startersplan bevat de volgende onderdelen:
• Starterspakket, bestaande uit:
- mappen voor de administratie met kant-en-klare indeling
- uitleg over het voeren van uw administratie
- factuurstempel
• Administratiepakket met:
- online financiële administratie
- ‘scan en herken’ van inkoop- en verkoopfacturen
- koppeling met de bankrekening van uw vennootschap
- periodieke accountantscheck op de financiële administratie
- het opstellen en indienen van de kwartaalaangifte BTW
• Jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting
1. Eenmalige opstart

De opbouw van het startersplan

Het startersplan is functioneel en glashelder opgebouwd. Het plan bestaat uit vier overzichtelijke
onderdelen: eenmalige opstart, financiële administratie, accountantscheck met aangifte BTW en het
samenstellen van uw jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting.
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Eenmalige
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1.Eenmalige opstart
De opstart van het startersplan betreft het inrichten van
uw financiële administratie volgens de geldende wet- en
regelgeving. Wij koppelen uw bankrekening aan de financiële administratie. Tevens ontvangt u het starterspakket.
Hierna bent u klaar om met de administratie te starten.

€ 15,€ 300,-

Accountantscheck
en aangifte BTW

Jaarrekening en
aangifte vennootschapsbelasting
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2. Financiële administratie
Maandelijks verwerken wij de aangeleverde facturen en
bankmutaties in uw financiële administratie. Tevens
verzorgen wij de salarisadministratie voor één DGA.
3. Accountantscheck en aangifte BTW
Eén keer per kwartaal checken wij de financiële administratie op juistheid en volledigheid. Tijdens deze check worden
eventuele correcties en verbeteringen met u doorgenomen.
Tevens verzorgen wij de aangifte BTW, zodat u zeker weet
dat de aangiftes op tijd en op de juiste wijze worden
ingediend.
4. Jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting
Avizas Accountants verzorgt het samenstellen van een
micro-jaarrekening voor uw vennootschap. Tevens verzorgen wij de deponering bij de kamer van koophandel en stellen wij concept-notulen voor de algemene vergadering op.
Daarnaast verzorgen wij de aangifte vennootschapsbelasting. Zo bent u er zeker van dat uw jaarrekening en aangifte
op de juiste manier worden verzorgd.

Met het startersplan
van Avizas is de financiële
administratie altijd op orde

Opties bij het startersplan

Het startersplan is flexibel van opzet, waarbij u kunt kiezen voor extra componenten. Hierdoor kan het
startersplan meegroeien met de onderneming en aangevuld worden indien dit noodzakelijk is.
Financiële administratie
• Meekijken in de administratie
• Meekijken, relaties beheren en facturen maken
• Extra modules bij de financiële administratie
• Extra DGA in de salarisadministratie
Accountantscheck en aangifte BTW
• ICP opgave voor internationale leveringen
• Extra administratieve dienstverlening

Jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting
• Een jaarrekening voor kleine ondernemingen
• Aangifte inkomstenbelasting voor de DGA
• Aangifte inkomstenbelasting voor uw partner en/of kinderen

Aanvullende diensten

Voor aanvullende diensten zoals bijvoorbeeld salarisadministratie
voor werknemers, prognoses, businessplannen, financieringsaanvragen en bedrijfsovernames kunnen wij u een offerte toesturen.

Tot slot

Avizas Accountants stuurt u geen onverwachte facturen. Maandelijks factureren wij u het overeengekomen bedrag als voorschot.
Advieswerkzaamheden factureren wij, indien van toepassing,



maandelijks achteraf aan u. Op de werkzaamheden van Avizas Accountants zijn onze algemene leveringsvoorwaarden
van toepassing. Het startersplan kan tegen het eind van elke
maand worden opgezegd zonder vervelende opzegtermijnen.
Onze prijzen zijn gebaseerd op een ondernemingsomvang passend bij startende ondernemers. Indien de omvang of uitvoering
van de werkzaamheden substantieel afwijkt of gedurende de
uitvoering van onze werkzaamheden wijzigt, zullen wij met u
in overleg treden over het aanpassen van onze afspraken. •
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