Tecknow Nederland BV
Certificaten
Alle elektronische communicatie met (semi-)overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst en de
Kamer van Koophandel, verloopt via Digipoort en wordt beveiligd met certificaten.
Er zijn 2 opties:
– Zelf een PKIoverheid services servercertificaat aanschaffen, of
– Gebruik maken van het verzamelcertificaat van Tecknow Nederland BV.
In beide gevallen kunnen er berichten naar Digipoort verstuurd worden, zoals aangiften
(Belastingdienst) en deponeringen (KvK).
Alleen met een eigen PKIoverheid services servercertificaat is het daarnaast ook mogelijk om
berichten te ontvangen van Digipoort, zoals ServiceBerichten (Aanslagen, Toeslagen en Uitstel) en
VIA-gegevens (VoorIngevulde Aangifte).
Voor meer informatie over het zelf aanschaffen van een certificaat:
https://www.logius.nl/ondersteuning/pkioverheid/
Aan het gebruik van het verzamelcertificaat zijn kosten en voorwaarden verbonden:
Per (belasting)jaar maximaal 100 aangiften IB en/of 10 aangiften VpB en/of aangiften OB en er
kunnen alleen berichten verstuurd worden naar Digipoort. De prijzen staan vermeld op de volgende
pagina. De prijs per jaar bedraagt minimaal € 50 en maximaal € 200 voor IB, VpB en OB samen.
Om van het verzamelcertificaat gebruik te kunnen maken dient de bijbehorende overeenkomst
(pagina 4) en een recent uittreksel KvK met het bestelformulier (pagina 3) meegestuurd te worden.
Tax IB (Inkomstenbelasting)
Bevat aangifte voor zowel binnenlands als buitenlands belastingplichtigen met en zonder winst.
Tevens aangifte voor personen die overleden zijn. (P-, E-, T-, O/W-, C- en F-biljetten).
Belastingplichtige en partner tellen voor de licentie samen als 1 aangifte (!)
Tax IB – Module VA/VIA/Uitstel/Toeslagen
Bevat VA (Voorlopige Aanslag), VIA (VoorIngevulde Aangifte), Uitstelregeling en Toeslagen.
Tax VpB (Vennootschapsbelasting)
Bevat zowel aangifte als voorlopige aanslag.
Tax VpB – Module KvK
Bevat deponering Kamer van Koophandel.
Tax SBA/SBT
Bevat de mogelijkheid om ServiceBerichten (Aanslagen en Toeslagen) te ontvangen en de
bijbehorende Machtigingen aan te vragen.
Tax OB (Omzetbelasting) / Module ICP (Optioneel)
Bevat zowel aangifte als suppletie (incl. gebroken boekjaar) voor belastingjaar en voorgaande jaren.
Tax Advies
Bevat aangifte Erf- en Schenkbelasting.
Bevat tevens Middeling, Lijfrente en diverse rekenhulpen.
Tax Advies – Module Notaris
Bevat o.a. Bedrijfsopvolgingsregeling en Legaat van vruchtgebruik.

Tecknow Nederland BV
Inkomstenbelasting 2019
Aantal aangiften
20
40
60
80
100
150
250
500
750
1000
1250
1500
Per 250 extra

Tax IB
100
155
230
300
375
395
420
435
450
500
550
600
62,50

VA/VIA/Uitstel/Toeslagen
50
60
70
80
90
100
125
150
170
190
210
230
20

Verzamelcertificaat
40 (50)
80
120
160
200
x
x
x
x
x
x
x
x

Vennootschapsbelasting 2019
Aantal aangiften
3
4
5
6
7
8
9
10
25
>25

Tax VpB
85
100
125
150
175
200
225
250
275
300

Verzamelcertificaat
30 (50)
40 (50)
50
60
70
80
90
100
x
x

Kamer van Koophandel 2019
Aantal deponeringen
5
10
15
20
25
30
35
40
50

KvK
25
50
70
90
105
120
130
140
150

Omzetbelasting 2020
Aantal aang./suppl.
onbeperkt

Verzamelcertificaat
20 (50)

Verhogen van een licentie kan altijd, tegen bijbetaling van het verschil.
Verlagen van een licentie kan alleen voor volgende jaren (doorgeven vóór 1 december).
Alle genoemde prijzen zijn in euro en exclusief BTW en exclusief coderings-/behandelingskosten.
Coderings-/behandelingskosten bedragen € 10 per levering, maximaal 3 leveringen per
(belasting)jaar, afhankelijk van de actieve licenties voor dat (belasting)jaar.
Levering 1: IB-VA, OB, SBA/SBT – Levering 2: IB – Levering 3: VpB, Advies.

Tecknow Nederland BV
Tax IB 2019 (Inkomstenbelasting)
aantal aangiften:
Module VA/VIA/Uitstel/Toeslagen
Module Multi-user

zie tabel IB
zie tabel IB
€ 50

per jaar *
per jaar *
per jaar *

Tax VpB 2019 (Vennootschapsbel.)
Module KvK
Module Fiscale Eenheden
Module Multi-user

zie tabel VpB
zie tabel KvK
€ 50
€ 50

per jaar *
per jaar *
per jaar *
per jaar *

Tax SBA/SBT 2020 (ServiceBerichten)

€ 60

per jaar *

Tax OB 2020 (Omzetbelasting incl. Suppletie)
Module ICP

€ 60
€ 35

per jaar *
per jaar *

Tax Advies 2020 (Erf- en Schenkbelasting)
Module Notaris

€ 100
€ 30

per jaar *
per jaar *

aantal aangiften:
aantal depon.:

* Deze programma’s verschijnen alleen in de vorm van een abonnement.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief coderings-/behandelingskosten.
Het volgende is ons bekend:
• Indien wij om welke reden dan ook een van bovenstaande programma’s een volgend
jaar niet meer willen ontvangen, dan dienen wij dit vóór 1 december per e-mail te laten
weten aan Tecknow Nederland BV (info@tecknow.tax).
• Tecknow Nederland BV stuurt altijd per omgaande een bevestiging van uw opzegging.
Wij zijn bekend met en gaan akkoord met uw Algemene Voorwaarden. (www.tecknow.tax)
(Zonder akkoord kunnen wij uw bestelling niet verwerken.)
Bedrijfsnaam
Adres (geen Postbus)
Postcode & Plaatsnaam
Telefoon
E-mail
Datum
Naam ondertekenaar
Handtekening

Bewaar zelf een kopie van deze overeenkomst i.v.m. opzeggingsverplichting en -voorwaarden.
Alleen originele, volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden geaccepteerd.
Wij leveren onze software uitsluitend tegen vooruitbetaling.
Dit formulier bij voorkeur volledig op de computer invullen (zowel NAW als aantallen als vinkjes).
Vervolgens printen, ondertekenen, scannen en e-mailen naar info@tecknow.tax
Indien scannen niet mogelijk is, dan per post insturen naar:
Tecknow Nederland BV, Kriekenstraat 7, 4847 HE Teteringen

Tecknow Nederland BV
*

Verzamelcertificaat
prijs per jaar *
Het verzamelcertificaat verschijnt alleen in de vorm van een abonnement.

zie tabellen

Voorwaarden Verzamelcertificaat:
1 Het verzamelcertificaat is uitsluitend bedoeld voor verzending van elektronische berichten gegenereerd
door software van Tecknow Nederland BV.
Het ontvangen van elektronische berichten is niet mogelijk via het verzamelcertificaat.
2 Klant is verplicht er zorg voor te dragen dat het verzamelcertificaat niet in handen van derden komt.
Mocht op enig moment blijken dat dit toch is gebeurd, dan wordt klant, ongeacht de oorzaak en schuldvraag,
met onmiddellijke ingang geroyeerd als klant van Tecknow Nederland BV.
3 Mocht het verzamelcertificaat worden ingetrokken door de certificaatleverancier, dan zal Tecknow
Nederland BV zo snel mogelijk een nieuw verzamelcertificaat leveren.
Tecknow Nederland BV is niet aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook,
indien hierdoor vertraging ontstaat in het verzenden van elektronische berichten.
4 In het geval dat buiten schuld van Tecknow Nederland BV de aanlevering van elektronische berichten via
het verzamelcertificaat niet meer mogelijk blijkt, is Tecknow Nederland BV niet gehouden tot enige
schadevergoeding c.q. terugbetaling van reeds betaalde bedragen.
5 Het verzamelcertificaat is beschikbaar voor maximaal 100 aangiften IB en/of 10 aangiften VpB en/of OB.
Het verzamelcertificaat werkt alleen voor aangiften met een belastbaar bedrag van maximaal € 500.000.
6 Het per belastingjaar voor het verzamelcertificaat gefactureerde bedrag bedraagt minimaal € 50 en
maximaal € 200. Het aantal aangiften waarop de factuur gebaseerd is, is gelijk aan het aantal van de licentie
IB/VpB van dat belastingjaar.
7 Indien gedurende het belastingjaar een licentie IB/VpB verhoogd wordt, dan geldt dit automatisch ook
voor het verzamelcertificaat.
8 Mocht de overheid het verzenden van berichten via een verzamelcertificaat niet meer toestaan, dan vervalt
deze overeenkomst automatisch.

Het volgende is ons bekend:
• Indien wij om welke reden dan ook het verzamelcertificaat een volgend jaar niet meer
willen gebruiken, dan dienen wij dit vóór 1 december per e-mail te laten weten aan
Tecknow Nederland BV (info@tecknow.tax).
• Tecknow Nederland BV stuurt altijd per omgaande een bevestiging van uw opzegging.
Wij zijn bekend met en gaan akkoord met bovenstaande Voorwaarden Verzamelcertificaat
en uw Algemene Voorwaarden. (www.tecknow.tax)
(Zonder akkoord kunnen wij uw bestelling niet verwerken.)
Bedrijfsnaam
Adres (geen Postbus)
Postcode & Plaatsnaam
Telefoon
E-mail
Datum
Naam ondertekenaar
Handtekening
Stuur met deze overeenkomst een recent uittreksel Kamer van Koophandel mee.
Bewaar zelf een kopie van deze overeenkomst i.v.m. opzeggingsverplichting en -voorwaarden.
Dit formulier bij voorkeur volledig op de computer invullen (zowel NAW als vinkjes).
Vervolgens printen, ondertekenen, scannen en e-mailen naar info@tecknow.tax

