VOORRAAD WAARDEREN
Het nieuwe jaar 2011 is begonnen en iedereen is het boekjaar 2010 aan het
afronden. Bent u niet vergeten de voorraad te waarderen tegen kostprijzen!
Aan het einde van elk boekjaar bepaalt u de waarde van de voorraden.
Alleen voor incourante (moeilijk verhandelbaar gebleken) goederen, zoals kleren en
schoenen die uit de mode zijn, mag u een lagere waarde nemen dan de kostprijs. In
dat geval behandelt u het verschil tussen de kostprijs en de lagere waarde als
kosten, die u aftrekt van de opbrengsten.
Bent u detaillist in textiel, kleding, meubelen of stoffering, dan geldt: als u gaat
afwaarderen moet u vaste percentages toepassen (www.belastingdienst.nl)
Bij Privégebruik goederen van uw onderneming wil zeggen dat u goederen ontrekt uit
de voorraad om privé te gebruiken. De waarde van deze goederen mag u niet
meetellen als inkoopkosten. De btw die u bij de aanschaf van de goederen hebt
afgetrokken, bent u weer verschuldigd.

AUTOKOSTEN
Als u in een auto van uw onderneming rijdt, behoort de auto tot uw
ondernemingsvermogen. De autokosten zijn dan voor rekening van uw onderneming.
Als u in uw eigen auto rijdt, behoort de auto tot uw privévermogen. De autokosten
zijn dan voor rekening van uw privévermogen.
Rijdt u in uw eigen auto mag u € 0,19 per zakelijk gereden kilometer in uw
onderneming declareren. Dit moet wel volgens een vastgesteld declaratieformulier
(excel) die u kunt downloaden van onze website www.uwadministratiekantoor.info
Wanneer de auto tot uw privévermogen behoort kunt u geen btw aftrekken bij de
aankoop. Wel mag u de btw op de onderhouds-, reparatie- en gebruikskosten
aftrekken voor zover u de auto voor uw onderneming gebruikt. Als het privé gebruik
niet uit uw administratie is af te leiden, mag u 75% van de voorbelasting op die
kosten aftrekken. Als u de auto niet alleen voor belaste handelingen maar ook voor
vrijgestelde handelingen gebruikt, dan geldt dat aftrekpercentage voor zover u de
auto gebruikt voor belaste handelingen. U hoeft geen btw te betalen als correctie
voor het privégebruik.

BIJTELLING PRIVÉGEBRUIK AUTO
Wanneer u een auto van uw onderneming rijdt en naast de zakelijke km ook de
auto voor privédoeleinden gebruikt krijgt u boven de 500 km per jaar een bijtelling
en hoeft u geen km registratie bij te houden. Wanneer u met de auto van uw
onderneming minder dan 500 km privé rijdt krijgt u geen bijtelling maar bent u
verplicht een km registratie bij te houden. Een km registratieformulier (excel) kunt u
downloaden van onze website www.uwadministratiekantoor.info

