
Grootboek Reningen WPL CSS

Opbr. Artikelen Werk tar. Verricht Tekst regels Losse vrk Kleinmat Milieu Prijsafsp. Schade

Normale verk.

Interne verk.

Garantie

Verk. BTW vrij

Verk. BTW laag
Afrondings verschillen

Verk. Marge

Korting normaal
Tegenrekeningen WPL AIV

Kort. Intern
Intern

Kort. Gar
Garantie

Kort. BTW laag

Verk. Binnen EU

Verk. Buiten EU

Grootboek Rekeningen AIV CSS 

Kostprijs BTW nieuw BTW gebr. Marge Voorraad BTW nieuw BTW gebr. Marge Opbr. BTW nieuw BTW gebr. Marge

INKOOP AUTOS VERK

BPM BPM VERK KORT.

LEGES INK.KOST BPM

VERW. BIJ LEGES LEGES

ONTV. KORT VERW. BIJ VERW. BIJ

INKOOP KOST. ACCESOIRES AFL. KOSTEN  

ACCESOIRES

INRUIL Herwaard.

INRUIL voorziening

BPM INRUIL kostprijs
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