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Tabblad Rubrieken
Alle boekingen die U verricht moet U onderbrengen in Rubrieken.
U heeft de beschikking over 110 verschillende rubrieken
De nummering in kolom B kunt U zelf bepalen. Behalve de 3 vaste celadressen. Omschrijving kunt U wel aanpassen

5020 is ook een vaste code

De kas- en bankboeken
Iedere boeking die U verricht wordt automatisch genummerd (kolom B)
Voor een aantal berekeningen is een maandnummer nodig (kolom D = verborgen)
U begint met een datum in te vullen, waarna het volgnummer verschijnt
U geeft het rubrieksnummer op in E, Kolom F wordt automatisch ingevuld
U heeft verschillende kolommen beschikbaar voor omschrijvingen of extra info
U heeft 3 verschillende mogelijkheden waarin U een boeking kunt verrichten
Kasboek = K bankboek 1 =B1 en bankboek 2 =B2 In kolom M plaatst U de K, B1 of B2
De kas- en/of bankboeken die u niet heeft opgegeven wordt donker gearceerd.
In kolom N vermeldt U een H btw hoog of een L btw laag.
Als U de M plaatst wordt de btw berekend volgens de marge regeling

In kolom A ziet U bovenin 3 categorie nummers die gebruikt worden voor een aantal instellingen en berekeningen
De nummers mag U niet wijzigen deze zijn gebruikt in de formules
5020 wordt gebruikt voor de BPM bij invoer auto's, deze is nodig voor de juiste berekening van de btw
5021 wordt gebruikt om aan te geven dat U een auto heeft ingevoerd of ingekocht bij een particulier
2021 wordt gebruikt bij de verkoop van een auto waarop de marge regeling van toepassing is
Op het moment dat U nr. 2021 invult gaat op de betreffende regel de cellen van kolom G en H open
U dient dan de inkoopprijs en de eventuele betaalde BPM hier in te vullen.
Tevens ziet U dat kolom L open gaat, deze cel wordt automatisch voor U ingevuld met de bedragen die U in G en H
heeft ingevuld. Om de juiste berekening in het werk te stellen dient U in kolom N de M van Marge in te vullen
Na deze invoer boekt U het ontvangen bedrag in Uw kas of bankboek met de juiste code in kolom M
K = een boeking in het kasboek en B1 of B2 het bankboek waar U de boeking in verricht
Als U deze handelingen heeft verricht wordt de verschuldige btw voor U uitgerekend en vindt U de btw verplichtingen
terug op het tabblad btw per maand

overzicht verkoop marge auto's
Als U alle verkoop transacties die onder nummer 2021 vallen, een opvolgend nummer in de kantlijn meegeeft
vindt U alle verkopen van marge auto's terug op het tabblad overzicht verkoop marge auto's
Bovenin vindt U hier ook een totaal overzicht per kwartaal.
De bovenste gele regel is bestemd voor de saldo's

Zodra een datum is ingevuld, wordt het laatste saldo zichtbaar in de lichtblauwe cellen

Onderstaand is het verborgen gedeelte voor U opengevouwen
Bij verandering van btw % past U die aan in cellen AG1 en AH1 waarna het in het hele
rekenmodel wordt aangepast
In de achterste kolommen worden alle boekingen herleid naar bedragen zonder btw
deze bedragen vindt U weer terug in het jaaroverzicht

Automatisch aangemaakte hulpmiddelen:
Alle hieronder vermelde onderdelen worden volledig automatisch voor U aangemaakt
Overzicht verkoop marge auto's

Als bij alle boekingen van verkoop marge auto's (rubriek 2021) een oplopend nummer plaatst in de kantlijn
vindt U per voertuig alle (financiele) gegevens terug in het jaaroverzicht verkoop marge auto's
Boven in dit overzicht vindt U totalen per kwartaal.
Op de regels 1 t/m 13 vindt U de maand verplichtingen terug, deze zijn gekoppeld met het tabblad btw per maand

Jaaroverzicht

Op het tabblad jaaroverzicht vindt U een overzicht per rubriek/ kas/ bankboek 1 en bankboek 2
een btw overzicht. Achteraan vindt U een overzicht van de rubrieken excl btw

BTW en Marge overzichten
Tabblad btw
bovenin een overzicht van Marge inkoop Verkoop en netto opbrengsten
de btw over de marge artiken is in het onderste (btw) gedeelte in de berekeningen mee genomen.
In de verborgen kolom AD van het kas/ bankboek wordt de opbrengst incl btw uitgerekend, deze wordt aan de onderzijde
van het kas/bankboek in een verborgen gedeelte per maand getotaliseerd. De cel opbrengst in het schema hieronder
is daarmee gelinkt
Voor de kas- Bank1 Bank2 versie bestemd voor Autohandel vindt U nog een kolom BPM betalingen per maand

BTW aanpassen
Als van overheidwege de BTW moet worden aangepast zijn er 2 tabbladen waar U het percentage moet aanpassen
kas- en bankboek cellen: AG1 = 21 en AH1=6
overzicht verkoop marge auto's cellen R20 =121 en S20=21
aantal regels bij maken.

Het kasboek heeft 5863 regels er zijn er een aantal zichtbaar en een aantal verborgen. In dit voorbeeld zijn er 67 zichtbaar
meer nodig selecteer in d ekantlijn nr 67 en 5862 rechtsklik met de muis en kies voor zichtbaar maken.
Tussen 5864 en 6025 worden een aatal berekeningen uitgevoerd.

Dit Trika®rekenmodel is geregisteerd als intellectueel eigendom van jthm.dehaan. Het mag niet door derden worden verkocht
of ter download worden aangeboden. De postcode van de gebruiker wordt als autorisatiesleutel gebruikt.
verwijdering van de autorisatiesleutel kan berekeningen beinvloeden
de tabbladen btw per maand overzicht verkoop marge auto's en het LEES MIJ blad
zijn voorzien van een paswoord, dit wordt niet vrijgegeven

