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Aanmaning
Administratie
Administratieve organisatie
Balans
Bedrijfsadministratie
Bedrijfseconomisch

schriftelijk aansporen tot betaling van de openstaande nota over te gaan
beheer van de financiële stukken en andere processen binnen een bedrijf of organisatie
structurele opbouw van het beheer van de financiële stukken
de weergave van de bezittingen en schulden van een bedrijf
financieel beheer van een bedrijf
verzamelnaam voor interne en externe verslaggeving

Belasting
Belastingdienst
Belastingaangifte
B.T.W. ( OB )
B.T.W.-aangifte
Crediteuren
Debiteuren
Freelance administrateur
Inkomstenbelasting
Investeren
Internetboekhouden
Jaarrekening
Kengetallen
Kosten
Loonbelasting
Openstaande vorderingen
Solvabiliteit
Starter
Periodieke rapportage
Procedure
Vermogensbelasting
Verlies
Winst
Winst- en verliesrekening
ZZP-er

verplichting tot het betalen van geldelijke bijdrage in de lasten van de overheid: inkomsten-, loonbelasting, vennootschapsbelasting
tak van overheidsdienst voor de uitvoering van de belastingwetten
richting overheid schriftelijk indienen van gevraagde informatie
Bruto Toegevoegde Waarde / Omzetbelasting
periodieke opgave van BTW richting belastingdienst
schuldeisers: leverancier waarvan de factuur nog niet is betaald
schuldenaar: klant die zijn/haar produkten/diensten wel heeft ontvangen maar nog niet betaald
inhuren van specialistische administratieve kennis voor een korte periode of beperkt aantal uren per week voor langere termijn
door de overheid bepaalt deel van de inkomsten welke moeten worden afgedragen aan de belastingdienst
het aanschaffen van activa door de onderneming
vanaf een willekeurige pc, waar dan ook, via internet toegang hebben tot het boekhoudpakket
jaarlijks overzicht van balans en winst-en verliesrekening
onderneming beoordelen aan de hand van deze verhoudingsgetallen
dat wat voor iets betaald wordt of moet worden
is een voorheffing op de inkomstenbelasting en wordt op het salaris ingehouden
tegoeden welke nog niet zijn ontvangen
mate warin men op lange termijn aan de betalingsverplichtingen kan voldoen
beginnend ondernemer met weinig ondernemerservaring die bedrijf probeert op te bouwen
met een vaste regelmaat opstellen van financiële overzichten (balans, winst-en verliesrek, omzetten, kostprijzen enz.)
aanhouden/nakomen van een afgesproken werkwijze
door de overheid bepaalt deel van het vermogen waarover belasting moeten worden afgedragen aan de belastingdienst
het negatieve verschil tussen inkomsten(omzet) en uitgaven (kosten)
het positieve verschil tussen inkomsten(omzet) en uitgaven (kosten)
het financiële overzicht van de berekening van het bedrijfsresultaat(winst of verlies)
zelfstandige zonder personeel

Deze woordenlijst wordt u aangeboden door Administratiekantoor Ikink te Zevenaar

Voor meer informatie of hulp bij uw administratie kunt u terecht bij ons. Contactpersoon Paul Ikink Tel.: 06-12110062 info@ikink-administratie.nl
of op de website www.ikinkadministratie.nl

