-INVENTARISATIELIJST
Naam…………………….

E-MAILADRES
__________________________________________@_______________________________________________
KASGELD
Kasgeld op 31 december 2021:
€_________________,_______ (zo nauwkeurig mogelijk s.v.p.)
LENINGEN
- Geleend
Heeft u in 2021 geld geleend? Zo ja, hoeveel en van wie?
Tevens ook eventuele lease contracten ter inzage.
Van:

Saldo per
31 december 2021

_________________________________________________________________€________________,______
_________________________________________________________________€________________,______
_________________________________________________________________€________________,______
- Uitgeleend
Heeft u in 2021 geld uitgeleend? Zo ja, hoeveel en aan wie?
Aan:

Saldo per
31 december 2021

_________________________________________________________________€________________,______
_________________________________________________________________€________________,______
_________________________________________________________________€________________,______
CREDITEUREN
Gespecificeerde opgave van al uw schulden aan crediteuren per 31 december 2021.
(zie bijlage crediteuren)
DEBITEUREN
Gespecificeerde opgave van uw vorderingen op debiteuren per 31 december 2021.
(zie bijlage crediteuren)
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-INVENTARISATIELIJST
Naam…………………….
ANDERE INKOMSTEN
Had u in 2021 nog andere inkomsten dan die uit bedrijf en vermogen?
(Bijvoorbeeld loondienst (jaaropgaven), bijverdiensten, presentiegelden, betaalde
bestuursfuncties en dergelijke, spaarrente, dividend aandelen, kapitaalverzekering,
lijfrente).
Zo ja, waarvan en welk bedrag?
Van:
______________________________________________________________________€_____________,______
______________________________________________________________________€_____________,______
______________________________________________________________________€_____________,______
TOESLAG
De ontvangen beschikkingen (huur, zorgtoeslag, kindgebonden budget).
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

EIGEN WONING
-

WOZ beschikking (aanslag OZB gemeente).

-

Jaaropgaaf hypotheek/geldleningen.

ERFENIS
Hebt u in 2021 één of meer erfenissen of uitkeringen van levensverzekeringsmaatschappijen ontvangen of heeft u betalingen gedaan voor lijfrente, koopsommen en/of
spaarloon omgezet in lijfrenten?
Ja/Nee *
Zo ja, wilt u dan hieronder opgeven, welke bedragen onder vermelding van naam erflater of
verzekeringsmaatschappij?
Naam

bedrag

______________________________________________________________________€____________,_______
______________________________________________________________________€____________,_______
______________________________________________________________________€____________,_______
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-INVENTARISATIELIJST
Naam…………………….
VOORRAAD
Aanwezige voorraad op 31 december 2021.
€_________________,_______ (zo nauwkeurig mogelijk s.v.p.)
AUTO’S
Indien uw auto(s) niet op de balans staat(n), hoeveel km. reed u hiermee zakelijk? (Km.
administratie!). Indien uw auto wel op de balans staat en u minder dan 500 kilometer
privé, hiervan de kilometer administratie.
Auto’s die op naam staan van uw onderneming en tevens privé worden gebruikt.
Merk:______________________Kenteken:_____________Bouwjaar:__________€_____________,____
Merk:______________________Kenteken:_____________Bouwjaar:__________€_____________,____
Merk:______________________Kenteken:_____________Bouwjaar:__________€_____________,____
Wordt de bedrijfsauto minder dan 500 kilometer per jaar gebruikt?
Ja/Nee/N.v.t.*
Zo ja, stuur kilometeradministratie bij.
Voldoet de auto aan de voorwaarden voor de lagere bijtelling dan 25%?
Zo ja, 14% of 20%.
INVESTERINGEN
Heeft u nog investeringen (meer dan € 450,00) gedaan in 2021?
Zo ja, waarin en wat bedraagt het?
______________________________________________________________________€_____________,______
______________________________________________________________________€_____________,______
______________________________________________________________________€_____________,______
GEWERKTE UREN
Hoeveel uur werkt u en/of uw echtgenote in het bedrijf in 2021?
S.v.p. aankruisen.
Aantal gewerkte uren 

minder dan 525

Echtgenote 

minder dan 525



525 tot 875



525 tot 875



875 tot 1225



875 tot 1225

 1225 tot 1750



1225 tot 1750

 1750 of meer



1750 of meer

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
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Naam…………………….
DEBITEURENSALDO PER 31 DECEMBER 2021

Naam Client:

Naam Debiteur

Dossier nr:

Woonplaats

Factuur nummer

Factuur datum

fact bedrag incl.

btw bedrag

fact bedrag excl.

(sub) Totaal

€

€

€
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Naam…………………….

CREDITEURENSALDO PER 31 DECEMBER 2021

Naam Client:

Naam Crediteur

Dossier nr:

Woonplaats

Factuur nummer

Factuur datum

fact bedrag incl.

btw bedrag

fact bedrag excl.

(sub) Totaal

€

€

€
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