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Administratie - ook een Kunst
Administratie – ook een Kunst is een cursusboek, een handleiding, voor het opzetten van een
administratie voor ondernemers zonder personeel, gericht op de beroepspraktijk van beeldend
kunstenaars. Daarnaast geeft dit boekje meer informatie over factureren, BTW en een aantal
basisbelastingregels.
Als zelfstandig ondernemer krijg je met verschillende zaken te maken op het gebied van
belastingen. Je bent niet alleen verplicht om een inzichtelijke administratie bij te houden, een
goede administratie is ook de basis voor de aangifte omzetbelasting en de aangifte
inkomstenbelasting. Ook moet je weten hoe je BTW berekent en hoe je een factuur opstelt.
Administratie zoals het moet - of eenvoudiger
Administratie - ook een Kunst bestaat uit twee delen: A en B.
Deel A is een cursus administratie zoals het moet, deel B is een eenvoudiger versie.
In deel A staat precies beschreven hoe je een administratie opzet volgens het kasstelsel.*1 Je maakt
een sluitende administratie voor zowel privé als zakelijke inkomsten en uitgaven met banksaldi en
kruisposten, en een begin - en eindbalans.
Vind je dit alles toch wat te ingewikkeld en zijn je inkomsten uit onderneming gering, dan kun je er
voor kiezen om deel B, de eenvoudiger versie, als handleiding te gebruiken. Hierin lees je hoe je in
ieder geval een goed controleerbaar overzicht maakt van je zakelijke inkomsten en uitgaven.
In beide delen vind je informatie over aftrekbare kosten en speciale regels, over het opstellen van
een factuur, over het berekenen van BTW, over de BTW-tarieven en het invullen van de BTWaangifte. Ook bespreken we een aantal basisbelastingregels. In deel B verwijzen we soms voor meer
uitgebreide informatie naar deel A of andersom.
Model voor Administratie in Excel
Je kunt je administratie handmatig doen, in een tabellarisch kasboek, maar de meeste mensen
gebruiken tegenwoordig een spreadsheet met kolommen of een boekhoudprogramma. De BBK heeft
een Excel-model gemaakt dat aansluit op de theorie in dit boek. Op basis van wat je inboekt,
worden de totaaltellingen en overzicht automatisch gemaakt.
Op deze CD-rom vind je ook een rekenhulp waarmee je automatisch de BTW kunt berekenen, over
het bedrag exclusief BTW of vanuit het bedrag inclusief BTW.
Belastingwetten en veranderingen
We kunnen niet alle belastingwetten behandelen. Dit boekje biedt de informatie die je nodig hebt
om zelf een administratie op te zetten en de BTW-aangifte in te vullen. De aangifte
inkomstenbelasting behandelen we niet in dit boekje. De meeste ondernemers kiezen er voor om
de aangifte inkomstenbelasting door een consulent te laten invullen.
Ook zijn er als gevolg van politieke beslissingen elk jaar meer of minder wijzigingen in de
belastingwetten, regels, cijfers en tarieven. Wij volgen in deze brochure zoveel mogelijk de
actualiteit. Voor het opzetten van een eenvoudige administratie is dit echter van minder belang.
Het principe van het voeren van een administratie blijft hetzelfde.
Voor meer informatie over belastingen inhoudelijk en de laatste ontwikkelingen op dit gebied
verwijzen wij naar de verschillende belastinggidsen en de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl
of 0800-0543 (gratis nummer). Ben je lid van de BBK, dan kun je voor vragen altijd bellen of mailen
met de BBK: 020-6235456, bbk@bbknet.nl
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Wil je een volledige debiteuren-crediteurenadministratie (factuurstelsel) voeren, dan zijn dit boekje en de CD-rom niet geschikt.
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