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NAVIGATIE
Startscherm van waaruit u de andere schermen kunt bereiken. In elk scherm komt u terug bij dit
startscherm door op het logo linksboven te klikken.

INSTELLINGEN
Hier kunt u een aantal zaken invullen:
•
•
•

•
•

Categorieën voor omzet en kosten die u wilt onderscheiden. Standaard staan hier de posten
genoemd die bij een aangifte Inkomstenbelasting worden gevraagd door de Belastingdienst.
Parameters voor belastingheffing. Dit wordt alleen gebruikt voor een inschatting voor de te
betalen belasting over de onderneming (in het geval dat u verder geen inkomsten hebt).
Of u in aanmerking komt voor het urencriterium. Dit wordt alleen gebruikt voor een
inschatting voor de te betalen belasting over de onderneming (in het geval dat u verder geen
inkomsten hebt).
Ondernemingsgegevens zoals die verschijnen op de facturen die u genereert.
Startsaldi van uw bankrekeningen, debiteuren en crediteuren. Dit wordt gebruikt om de
balansposten mee te creëren. De bankaccounts kunnen zelf worden gekomen en genaamd.

Ook vindt u hier de knop: ‘klanten en instellingen ophalen uit vorige versie’. Hiermee start u een
proces waarbij u uw KaZZPlan van vorig jaar kunt selecteren, om zo instellingen en klanten uit die
versie te kopiëren naar de nieuwe versie.
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INKOMSTEN
Hier boek je de facturen die je zelf verstuurt. Belangrijk bij boekhouden is dat factuurdatum altijd
leidend is. Daarmee begin je dan ook. Vervolgens een omschrijving, een aantal, factuurnummer Dit
moet een eenduidige oplopende reeks zijn, het maakt niet uit waarmee je begint. Je kunt
bijvoorbeeld bij 2016-1025 beginnen, maar bij 1 mag natuurlijk ook. Daarna kies je een klantid,
waarbij de klanten zijn ingevoerd bij het blad KLANTEN. Het volgende veld is bedrag, het gaat hier
om het bedrag inclusief BTW, waarbij je vervolgens het btw-percentage invult. Kolom N bevat de
omzetcategorie. Standaard staan hier de kostencategorieën die ik nodig heb voor de aangifte. Je
kunt hier ook zelf een onderverdeling maken, via het tabblad INSTELLINGEN. Vervolgens moet je
aangeven op welke datum de factuur is betaald en via welk kanaal (kas, bank etc). Tenslotte moet je
aangeven of de factuur privé is en of de BTW is verlegd.
Bij omschrijving is het ook mogelijk te kiezen uit mogelijkheden weergegeven in een dropbox. Hier
staat de voor-gedefinieerde producten die kunnen worden ingevuld bij VOORRAAD. In dat geval
verschijnt ook de voor-ingevulde waarde bij adviesprijs. Verkoop zorgt nu ook voor afname van de
voorraad van het betreffende artikel.
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UITGAVEN
Hier zie je grotendeels dezelfde velden als bij INKOMSTEN. Hier moet je ook aangeven of iets een
investering is (dan geen kostencategorie invullen) en of het onder de 73,5% regel1 valt. Dit laatste is
voor uitgaven aan eten, drinken, relatiegeschenken, congressen etc. Voor eventuele buitenlandse
uitgaven (B2B) geldt meestal dat de btw is verlegd.
Bij omschrijving is het ook weer mogelijk te kiezen uit mogelijkheden weergegeven in een dropbox.
Hier staat de voor-gedefinieerde producten die kunnen worden ingevuld bij VOORRAAD. Inkoop
zorgt nu ook voor toename van de voorraad van het betreffende artikel.

BTW MUTATIES
Hier geeft u aan welke bedragen u aan BTW heeft ontvangen of betaald naar aanleiding van een
aanslag. Ook verrekenbare privé BTW kan hier worden aangegeven, bijvoorbeeld bij een BTW-auto.

1

Voor eten, drinken en representatie is in principe is een drempel van 4.500 euro van toepassing, u kunt
echter ook bij uw aangifte verzoeken om de 73,5% regel toe te passen.
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KLANTEN
Hier kunt u uw klanten administreren. De informatie kunt u gebruiken bij INKOMSTEN en bij het
maken van FACTUREN.

FACTUREN
Hier kunt u op basis van een factuurnummer, zoals gespecificeerd bij INKOMSTEN een factuur
genereren. Hier hiertoe bovenaan de sheet voor een factuurnummer. Druk daarna op PDF-OPSLAAN.
De factuur wordt onder de factuurnummer opgeslagen in de folder waar het boekhoudprogramma
staat. Alle factuurregels in INKOMSTEN met eenzelfde factuurnummer worden hierbij
gecombineerd. U kunt zelf uw logo plaatsen en de betalingsvoorwaarden invullen.

OPEN FACTUREN
Hier ziet u een overzicht van alle factuurregels die bij INKOMSTEN nog niet op betaald zijn gezet.

BTW OVERZICHT
Hier ziet u een overzicht, per jaar, per kwartaal en per maand van de BTW mutaties. Er staat steeds
bij, bij welke vraag u dat bij het aangifteprogramma van de Belastingdienst u dat moet invullen.
Alleen op jaar-niveau wordt de KOR (Kleine Ondernemers Regeling) vermeld, indien de BTW onder
deze grenzen valt.
Als u inkomsten heeft uit andere EU-landen, vindt u onder het tab-blad ‘Klanten’ per klant het
bedrag dat u moet aangeven bij uw Intracommunautaire aangifte.

VERLIES- EN WINSTREKENING
Hier ziet u een overzicht van inkomsten en uitgaven en een inschatting van verschuldigde
inkomstenbelasting.

5

BALANS
Als u bij UITGAVEN een regel als investering aanmerkt, dan zal deze hier verschijnen. U kunt dan
opgeven welke deel wordt opgegeven als afschrijving. Hier kunt u ook investeringen uit vorige
boekjaren opgeven en hun boekwaarde en afschrijving. Deze afschrijvingen worden meegenomen in
de Winst- en Verliesrekening.
U ziet hier ook een overzicht van de mutaties op de door u aangegeven bank-accounts, crediteurenen debiteurensaldi en waarde van investeringen en voorraad.

6

GRAFIEKEN
Hier ziet u een grafische weergaven van de inkomsten en uitgaven door de tijd en een breakdown
van omzet en kosten.

ADMINISTRATIE
Hier kunt u uw uren en kilometers bijhouden. Ook is hier een mogelijkheid producten te definiëren
en daarvan voorraad bij te houden. Deze is gekoppeld met de bladen INKOMSTEN en UITGAVEN.
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