
Werkdocument btw aangifte (meer info zie Word document) BTW-aangifte maand ……….

1) Controleren of alle verkoopfacturen overgeboekt zijn (maand van de BTW-aangifte)

2) Controleren of de proef-en saldibalans van de periode net voor de BTW-aangifte op nul staat

Periode 1501-…

Debetsaldo Creditsaldo

499200 0

499300 0

499400 0 OK/ NIET OK

499500 0

3) Proef- en saldi balans van de periode van de btw aangifte

Periode ….

Debetsaldo Creditsaldo

499200 ……….

499300 ………. OK/ NIET OK

499400 ……….

499500 ……….

saldo overeenstemmen btw aangifte Vak 71 = ……….

Wanneer het saldo niet overeenstemt met vak 71 moeten we uitzoeken hoe dit komt? 

4) Logische controles uitvoeren op de BTW-aangifte

Vak (81+82+83) x21% x2% > vak 59

Vak 01 x 6%

Vak 02 x 12% = Vak 54

Vak 03 x 21%

Vak 44,46,48 intracommunautaire opgave indienen (boekhouding-klanten-IC opgave)

Geldigheid BTW-nummer controleren (VIES)

Vak 84+86+88 x21% > of = vak 55

Vak 87 x 21% = vak 56 -> wanneer dit niet klopt, vak 85 controleren

Vak 47 -> Vak 00 =  controleren of vak 47 leeg is en het bedrag in vak 00 staat

5) Details vakken btw-aangifte controleren + afdrukken 

Vak 

88 ieder factuur/boeking in het boekhoudprogramma controleren of de vakken correct zijn ingevuld 

87 bij twijfel of grote bedragen de factuur er bijnemen en controleren

86

56

55

BTW aangifte - detail vakken - filter - 1vak - afdrukken - scherm - print report

BTW aangifte afdrukken ter vergelijking

6) Diverse boeking (de maand van de btw aangifte tegenboeken)

Debetsaldo Creditsaldo 

499200 /1090 ……….

499300 /1090 ……….

499400 /1090 ……….

499500 /1090 ……….

451000 /1090 ……….

7) Dagboeken + centralisatie afdrukken (dagboeken enkel laatste pagina waar de vakken opstaan)

Aankoopdagboek + centralisatie

Aankoopdagboek creditnota's  + centralisatie

Aankoopdagboek studentenvoorzieningen + centralisatie

aankoopdagboek creditnota's  studentenvoorzienigen + centralisatie

Verkoopdagboek + centralisatie

9) BTW omzet vergelijking invullen 

8) Intervat

http://www.minfin.fgov.be/PORTAIL2/NL/e-services/intervat/index.htm


