
Tarief BelastingRaadgevers 2015
 600 euro per jaar of 50 euro per maand
 Instaptarief 1ste jaar: 450 euro per jaar of 37,50 euro per maand (aanmelden vóór 01-01-

2016)

Welkom bij BelastingRaadgevers, de eerste digitale beroepsorganisatie voor accountants-, 
(salaris)administratiekantoren en belastingadvieskantoren!

Het complete Wijze Raad pakket van BelastingRaadgevers bestaat uit;

≈ Wijze Raad Fiscaal
   ↘ Fiscanet: Dagelijks fiscaal nieuws
≈ Wijze Raad CAOnet
   ↘ CAOnet: Database met alle CAO’s van Nederland. Elke week het actuele CAO-nieuws
≈ Wijze Raad Accountancy (1 x per week)
   ↘ Elke week praktijknieuws voor accountants
≈ Wijze Raad Actueel voorzien van kantoorlogo (5 x per jaar in PDF)
   ↘ Cliëntennieuwsbrief met fiscale tips en actualiteiten, desgewenst voorzien van kantoorlogo
≈ Wijze Raad Modellen en Rekenmodellen
   ↘ Modellen database en praktische rekenmodellen
≈ Wijze Raad Tarieven en cijfers
   ↘ Relevante tarieven en cijfers over verschillende rechtsgebieden
≈ Wijze Raad Fiscale wetteksten
   ↘ Alle belastingwetten van Nederland, per kwartaal geactualiseerd
≈ Wijze Raad Praktijkmemo’s
   ↘ Praktijkgerichte dossiers over actuele thema’s
≈ Wijze Raad Fiscaal Advies (2 x per week telefonisch spreekuur)
   ↘ Kort overleg over problemen waar u in de praktijk tegenaan loopt
≈ Wijze Raad Voor ondernemers en ondernemende particulieren (1 x per jaar in PDF)
   ↘ Het ideale relatiegeschenk voor uw klanten!

Daarnaast worden volgende diensten tegen korting aangeboden;

≈ Wijze Raad Software Pro Management
   ↘ Duizenden administratiekantoren werken inmiddels met de geavanceerde software van PM
≈ Wijze Raad Vacaturebank
   ↘ De vacaturebank is in ontwikkeling
≈ Wijze Raad Pensioenadvies Aegon Adfis
   ↘ De fiscale en juridische pensioenveranderingen volgen elkaar snel op en zijn complex.
≈ Wijze Raad YourSite
   ↘ Dagelijks, geheel automatisch, actuele berichten over o.a. belastingen op uw eigen website

Meldt u nu aan als aspirant-lid en maak na een proefperiode van 1 maand de definitieve 
overstap naar de eerste digitale beroepsorganisatie van Nederland: BelastingRaadgevers

BelastingRaadgevers | www.belastingraadgevers.nl | info@belastingraadgevers.nl 


