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  URL 

DOEL 

Hoe verworpen uitgaven 

gebruiken en meer 

bepaald voor 

voertuigen.  

 

 

INLEIDING  

DE VERWORPEN UITGAVEN OF VU 

De verworpen uitgaven, beter gekend onder de afkorting VU, zijn de uitgaven die 

worden verworpen (gedeeltelijk of volledig) bij de berekening van 

ondernemingsbelastingen.  

Deze uitgaven worden opgenomen in de boekhouding maar worden fiscaal gezien 

niet aanvaard of slechts gedeeltelijk. 

DE PARAMETERS  

Controleer, wijzig of maak 

eerst VU’s aan via het menu 

Parameters/Verworpen 

uitgaven /lijst met codes. 

 

Voor de codes met betrekking 

tot uitgaven voor voertuigen 

dient U ook de optie 

“Toepassen op voertuigen” aan te vinken.   
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  URL 

PARAMETREER DE VOERTUIGEN 

In een tweede menu Parameters/Verworpen uitgaven /lijst met voertuigen gaat u 

de verschillende voertuigen ingeven die aan VU onderworpen zijn. Standaard 

worden verschillende 

velden beschikbaar 

gesteld. Meerdere 

ervan zijn vast zoals de 

referentie, de 

omschrijving of het VU- 

percentage. Daarnaast 

kan u vrije velden 

toevoegen of 

verwijderen naargelang 

uw noden met de knop 

“vrije velden” die u 

rechtstreeks naar het 

scherm voor het 

beheer van deze velden 

brengt. 

 

Het beheer van de vrije 

velden is ook 

toegankelijk via het 

menu parameters/vrije 

velden op het tabblad 

“voertuigen”.  
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  URL 

PARAMETREER DE 

ALGEMENE REKENINGEN 

Ga in de algemene rekeningen op het tabblad gegevensfiche daar kan u de 

standaard code en percentage instellen per boekjaar. Er is eveneens een knop 

“voertuigen” om nieuwe voertuigen toe te voegen en die alleen toegankelijk is als 

de VU-code gebruikt wordt voor voertuigen. 

 

DE INVOER  

Wanneer u in de invoer een algemene 

rekening gebruikt die werd ingesteld met 

VU, dan kan u het percentage VU wijzigen 

en het voertuig aanpassen als de VU-code 

toepasbaar was op voertuigen. Het 

voorgesteld VU % is deze ingesteld op de 

fiche algemene rekening. Als u een voertuig 

kiest in de detaillijn dan wordt het % 

gebruikt dat werd ingesteld op het voertuig. 

EEN LIJST VERWORPEN UITGAVEN  

Om af te sluiten volstaat het om de lijst af te drukken. 

 

Opgelet 
De toekenning van een VU-code in de algemene rekeningen is er enkel om 

een standaard code voor te stellen tijdens de invoer. 


