€ 65,= korting belastingservice
ZZP’er / zelfstandige
Belastingaangifte doen als zelfstandig ondernemer kan best
lastig zijn. Daarbij wil je natuurlijk geen onnodig risico lopen.
De belastingadviseurs van DAMD! helpen gelukkig ieder jaar
vele zelfstandigen met het invullen van hun belastingen. Die
betalen dus nooit teveel en laten geen geld liggen!
WIE MAAKT ER GEBRUIK VAN DE BELASTINGAANGIFTE
VOOR ZZP’ERS?

DAMD! kan via FNV KIEM zelfstandigen in de creatieve industrie helpen
bij het invullen van de belastingformulieren. Hiervoor hoef je niet per se
lid te zijn. Leden betalen echter wel het lage tarief van € 65,- in plaats
van € 130,-. Lid worden kan eenvoudig hier.
Mag ik ook mijn fiscaal partner meenemen?
De aangifte voor de fiscaal partner wordt alleen meegenomen in de
afspraak, wanneer dit een particuliere aangifte betreft en de partner
dus geen zelfstandige, freelancer of artiest is. Is de fiscaal partner zelf
ondernemer of (freelance) artiest? Dan dient hij of zij hiervoor een
aparte afspraak te maken. Voor fiscaal partners die geen lid zijn van
DAMD bedraagt het tarief € 130,–. Zij kunnen eenvoudig ter plekke lid
worden en betalen dan het ledentarief van € 65,–.
Deze kosten zijn vrij van btw en fiscaal aftrekbaar. De betalingen gaan
altijd via IDeal.
Let op! Leden betalen minder dan niet-leden. Vergeet ter plaatse dus
niet in te loggen als je lid bent van DAMD, anders betaal je de niet-leden prijs!
Ben jij zzp’er en wil je een afspraak maken voor je belastingaangifte?
Afspraken plannen wij vanaf 19 januari 2015 in en vinden plaats in de
periode van maart t/m juni op het kantoor van FNV KIEM in de Jan Tooropstraat 1 in Amsterdam.
Wat dien je mee te nemen voor je belastingaangifte?
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Voorafgaand aan de afspraak dien je je boekhouding volledig afgerond
en gecontroleerd te hebben. Na het maken van de afspraak ontvang je
een checklist waarin staat wat je mee moet nemen. Het is niet mogelijk om de gegevens op een stick of cd-rom aan te leveren. Heb je nog
vragen hierover? Neem dan even contact op!
Lees ook onze Belastingspecials voor zelfstandigen!
Ieder jaar geeft DAMD / FNV KIEM voor zelfstandigen belastingspecials
uit. Leden van DAMD! kunnen deze gratis downloaden. Niet-leden betalen 10 euro.
Wat neem je mee voor onze belastingservice?
Om de belastingformulieren goed in te kunnen vullen, moet je de juiste
gegevens meenemen naar de afspraak. Lees hier welke dat precies zijn.
Heb je nog vragen achteraf? Dan kun je het gehele jaar terecht bij onze
nazorg.
Meer weten over onze belastingservice?
Neem gerust even contact op. We helpen je direct verder!
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