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Wanneer u gebruik maakt van een boekhoudprogramma is het niet nodig om onderstaande gegevens aan te leveren. 

Wanneer wij volledig toegang hebben tot uw eigen boekhoudprogamma is het niet nodig om onderstaande gegevens aan te leveren.

1.   Boekhouding: 1 / 2

Bedrijfsnaam:

2Boekhoudprogramma via Van Deutekom/toegang tot uw programma:

1 Eigen boekhoudprogramma:

 Bankafschriften van alle zakelijke rekeningen

 Kasstaten/Kasboek (met kassaldo op 31-12)

 Verkoopfacturen boekjaar

 Inkoopfacturen boekjaar (dus inclusief overlopende posten, of 1e kwartaal van het daaropvolgende boekjaar)

 Financieel jaaroverzichten bank- en/of effectenrekeningen

 Beginbalans boekjaar

 Kolommenbalans boekjaar, 01-01 t/m 31-12

 Grootboekkaarten boekjaar

 Overzicht openstaande verkoopfacturen (debiteuren) per 31-12

 Overzicht openstaande inkoopfacturen (crediteuren) per 31-12

 Aangiften omzetbelasting (Indien niet door Van Deutekom ingediend)

 Financieel jaaroverzichten bank- en/of effectenrekeningen

 Financieel jaaroverzichten bank- en/of effectenrekeningen

 Bankafschriften van alle zakelijke rekeningen

Checklist jaarrekening
Wij vragen u de onderstaande gegevens, voor zover  wij deze nog niet van u hebben ontvangen, aan te
leveren ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening. Het hieronder vermelde is ongelimiteerd
en omvat een leidraad voor de meest voorkomende situaties. Uw situatie kan afwijken, daarom vragen
wij u alle gegevens bi j te voegen die voor uw jaarrekening van belang kunnen zijn.

Ja   Nee     NVT

Ja   Nee     NVT

Ja   Nee     NVT



Wanneer de facturen van de verzekering specificaties bevatten is het niet nodig om onderstaande gegevens aan te leveren.

Zie checklist aangifte inkomstenbelasting en checklist bijzondere gebeurtenissen.

3.   Verzekeringen

 Verzekeringspolis die betrekking heeft op het boekjaar

4.   Eigen opgaven

 Specificatie (handels)voorraden per 31-12

 Specificatie onderhandenwerk per 31-12

 Kilometeradministratie zakelijk gereden km met privé auto

 Privé gebruik goederen

 Privé gebruik zakelijke auto(’s)

 Aankoop nieuwe auto direct doorgeven indien u beschikt over verklaring zakelijk gebruik

5.   Inkomstenbelasting

 Lease-, hypotheek en/of andere leningovereenkomsten.

 Aflossings- of amortisatieschema

 Jaarovericht leasemaatschappij, hypotheek- en/of leningverstrekker

 Huurovereenkomst

 Aangegane investeringsverplichtingen per einde boekjaar

- Factuur van de investering

- Bij aan- / of verkoop van onroerende zaken graag een kopie van de notariële akte.

2.   In boekjaar aangegane verplichtingen Ja   Nee     NVT

Ja   Nee     NVT

Ja   Nee     NVT
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