
Rekening Naam Nederlands

100000 Geplaatst kapitaal

100100 Belastbare reserves in het kapitaal (Geplaatst kapitaal)

100200 Uitgiftepremies (Geplaatst kapitaal)

100300 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa (Geplaatst kapitaal)

100400 Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa (Geplaatst kapitaal)

101000 Niet-opgevraagd kapitaal (-)

102000 Afgeschreven kapitaal

109000 Rekening van de uitbater (privé)

110000 Uitgiftepremies

121000 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa

122000 Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa

130000 Wettelijke reserve

131000 Onbeschikbare reserves (Reserve voor eigen aandelen)

131100 Andere onbeschikbare reserves

132000 Belastingvrije reserves - gespreid te belasten meerwaarden

132050 Belastingvrije reserves - niet gespreid te belasten meerwaarden

132100 Andere belastingvrije reserves

132200 Belastingvrije reserves - investeringsreserve

132250 Belastingvrije reserves - meerwaarden op bedrijfsvoertuigen

132300 Belastingvrije reserves - meerwaarden op zeeschepen

132310 Belastingvrije reserves - meerwaarden op binnenschepen

132350 Belastingvrije reserves - tax-shelter audiovisuele werken

132400 Vrijgestelde reserve : gedeelte 20 % kosten inzake beveiliging

132401 Vrijgestelde reserve : gedeelte 20 % kosten inzake gemeenschappelijk vervoer personeelsleden

132402 Vrijgestelde reserve : gedeelte 20 % kosten gebruik van de fiets door personeelsleden

132700 Belastingvrije reserves - Gespreid te belaste meerwaarde op effecten

133000 Beschikbare reserves

133100 Belastbare uitgiftepremies

133200 Belastbare herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa

133300 Belastbare herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa

140000 Overgedragen winst

141000 Overgedragen verlies (-)

150000 Kapitaalsubsidies

151000 In resultaat opgenomen kapitaalsubsidies (-)

160000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (belastingvrij)

160050 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (belastbaar)

160100 Voorzieningen voor brugpensioen (belastingvrij)

160150 Fonds van sociale voorzieningen (belastingvrij)

161000 Voorzieningen voor belastingen (niet-aftrekbaar)

162000 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken (belastingvrij)

163000 Voorzieningen voor overige risico's en kosten (belastingvrij)

163100 Voorzieningen voor overige risico's en kosten die voortvloeien uit verbintenissen tot aan- of verkoop van vaste activa

163200 Voorzieningen voor overige risico's en kosten die voortvloeien uit de uitvoering van gedane of ontvangen bestellingen

163300 Voorzieningen voor overige risico's en kosten die voortvloeien uit termijnposities of- overeenkomsten in deviezen

163400 Voorzieningen voor overige risico's en kosten die voortvloeien uit termijnposities of- overeenkomsten op goederen

163500 Voorzieningen voor overige risico's en kosten die voortvloeien uit technische waarborgen

163600 Voorzieningen voor hangende geschillen (belastingvrij)

164000 Voorzieningen voor boetes (belastbaar)

164100 Voorzieningen voor boetes (belastingvrij)

164150 Voorzieningen voor eigen verzekeraar (belastingvrij)

164200 Voorzieningen voor schadeloosstelling van het personeel in geval van vereffening (belastingvrij)

164250 Voorzieningen voor vervuilde terreinen (belastingvrij)

165000 Voorzieningen voor loonmatiging (belastbaar)

165050 Voorzieningen voor loonmatiging (belastingvrij)

165100 Voorzieningen voor diverse risico's (belastingvrij)

165150 Voorzieningen voor diverse risico's (belastbaar)

168000 Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies

168100 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op immateriële vaste activa

168200 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op materiële vaste activa

168700 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op effecten die zijn uitgegeven door de Belgische openbare sector

168800 Buitenlandse uitgestelde belastingen

170000 Converteerbare achtergestelde leningen (+1j)

170100 Niet-converteerbare achtergestelde leningen (+1j)

171000 Converteerbare niet-achtergestelde obligatieleningen (+1j)

171100 Niet-converteerbare niet-achtergestelde obligatieleningen (+1j)

172000 Leasingschulden en soortgelijke schulden (+1j)



173000 Schulden op rekeningen (kredietinstellingen) (+1j)

173100 Promessen (kredietinstellingen) (+1j)

173200 Acceptkredieten (kredietinstellingen) (+1j)

174000 Overige leningen (+1j)

175000 Leveranciers (handelsschulden) (+1j)

175100 Te betalen wissels (handelsschulden) (+1j)

176000 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (+1j)

178000 Borgtochten ontvangen in contanten (+1j)

179000 Permanente voorschotten bestuurders (overige schulden) (+1j)

179100 Permanente voorschotten aandeelhouders-werkende vennoten (overige schulden) (+1j)

179110 Achtergestelde lening Progress Company BV

179120 Lening Schutter CommV.

190000 Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief

200000 Kosten van oprichting en kapitaalverhoging

200009 Afschrijvingen op kosten van oprichting en kapitaalverhoging

201000 Kosten bij uitgifte van leningen en disagio

201009 Afschrijvingen op kosten bij uitgifte van leningen en disagio

202000 Overige oprichtingskosten

202009 Afschrijvingen op overige oprichtingskosten

202100 Ecologische kosten

202109 Afschrijvingen op ecologische kosten

204000 Herstructureringskosten

204009 Afschrijvingen op herstructureringskosten

210000 Kosten van onderzoek en ontwikkeling

210009 Afschrijvingen op kosten van onderzoek en ontwikkeling

210500 Standaardsoftware

210509 Geboekte afschrijvingen op standaardsoftware

211000 Concessies, octrooien, licenties, know-how, merken, ...

211009 Afschrijvingen en waardeverminderingen op concessies, octrooien, licenties, know-how, merken, ...

212000 Goodwill

212009 Afschrijvingen en waardeverminderingen op goodwill

212100 Meerprijs op de verwerving van een deelneming

212109 Geboekte afschrijvingen op meerprijs verwerving deelneming

213000 Vooruitbetalingen

213009 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vooruitbetalingen

220000 Terreinen

220001 Aanschaffings- en installatiekosten van terreinen

220002 Intercalaire interesten voor terreinen

220008 Geboekte meerwaarden op terreinen

220009 Afschrijvingen op aanschaffingskosten en waardeverminderingen van terreinen

221000 Gebouwen

221001 Aanschaffings- en installatiekosten van gebouwen

221002 Intercalaire interesten gebouwen

221008 Geboekte meerwaarden op gebouwen

221009 Afschrijvingen en waardeverminderingen van gebouwen

222000 Bebouwde terreinen

222008 Geboekte meerwaarden op bebouwde terreinen

222009 Geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen op bebouwde terreinen

223000 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen

223001 Aanschaffingskosten van overige zakelijke rechten op onroerende goederen

223002 Intercalaire intresten van overige zakelijke rechten op onroerende goederen

223008 Geboekte meerwaarden op overige zakelijke rechten op onroerende goederen

223009 Afschrijvingen van overige zakelijke rechten op onroerende goederen

230000 Installaties

230001 Installatiekosten van installaties

230002 Intercalaire interesten van installaties

230008 Geboekte meerwaarden op installaties

230009 Geboekte afschrijvingen op installaties

231000 Machines

231001 Installatiekosten van machines

231002 Intercalaire interesten van machines

231008 Geboekte meerwaarden op machines

231009 Afschrijvingen en waardeverminderingen op andere installaties

232000 Uitrusting

232001 Installatiekosten van uitrusting

232002 Intercalaire interesten van uitrusting

232008 Geboekte meerwaarden op uitrusting



232009 Afschrijvingen van uitrusting

233000 Vervangingsstukken

233001 Installatiekosten van vervangingsstukken

233008 Geboekte meerwaarden op vervangingsstukken

233009 Geboekte afschrijvingen op vervangingsstukken

234000 Publicatie- en demonstratiemateriaal

234001 Installatiekosten van publicatie- en demonstratiemateriaal

234008 Geboekte meerwaarden op publicatie- en demonstratiemateriaal

234009 Afschrijvingen van publicatie- en demonstratiemateriaal

235000 Recycleerbare verpakkingen

235001 Installatiekosten van recycleerbare verpakkingen

235008 Geboekte meerwaarden op recycleerbare verpakkingen

235009 Afschrijvingen van recycleerbare verpakkingen

240000 Meubilair 

240001 Installatiekosten voor meubilair 

240008 Geboekte meerwaarden op meubilair 

240009 Afschrijvingen van meubilair 

240100 Kantoormachines

240101 Installatie- en montagekosten van kantoormachines

240108 Geboekte meerwaarden op kantoormachines

240109 Afschrijvingen van kantoormachines

241000 Personenwagens en soortgelijke (beperkt aftrekbaar)(BTW aftrekbaar 50%)

241001 Personenwagens en soortgelijke (beperkt aftrekbaar 90%) (BTW aftrekbaar 50%)

241002 Personenwagens en soortgelijke (beperkt aftrekbaar 80%) (BTW aftrekbaar 50%)

241003 Personenwagens en soortgelijke (beperkt aftrekbaar 70%) (BTW aftrekbaar 50%)

241004 Personenwagens en soortgelijke (beperkt aftrekbaar 60%) (BTW aftrekbaar 50%)

241005 Personenwagens en soortgelijke (beperkt aftrekbaar 50%) (BTW aftrekbaar 50%)

241008 Geboekte meerwaarden op personenwagens en soortgelijke (beperkt aftrekbaar)(BTW aftrekbaar 50%)

241009 Afschrijvingen van personenwagens en soortgelijke (beperkt aftrekbaar)(BTW aftrekbaar 50%)

241010 Personenwagens en soortgelijke (beperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 100%)

241011 Personenwagens en soortgelijke (beperkt aftrekbaar 90%) (BTW aftrekbaar 100%)

241012 Personenwagens en soortgelijke (beperkt aftrekbaar 80%) (BTW aftrekbaar 100%)

241013 Personenwagens en soortgelijke (beperkt aftrekbaar 70%) (BTW aftrekbaar 100%)

241014 Personenwagens en soortgelijke (beperkt aftrekbaar 60%) (BTW aftrekbaar 100%)

241015 Personenwagens en soortgelijke (beperkt aftrekbaar 50%) (BTW aftrekbaar 100%)

241018 Geboekte meerwaarden op personenwagens en soortgelijke (beperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 100%)

241019 Afschrijvingen van personenwagens en soortgelijke (beperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 100%)

242000 Personenwagens en soortgelijke (onbeperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 50%)

242008 Geboekte meerwaarden op personenwagens en soortgelijke (onbeperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 50%)

242009 Geboekte afschrijvingen van personenwagens en soortgelijke (onbeperkt aftrekbaar)(BTW aftrekbaar 50%)

242010 Personenwagens en soortgelijke (onbeperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 100%)

242018 Geboekte meerwaarden op personenwagens en soortgelijke (onbeperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 100%)

242019 Geboekte afschrijvingen van personenwagens en soortgelijke (onbeperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 100%)

243000 Overig rollend materieel

243001 Installatie- en montagekosten voor overig rollend materieel

243008 Geboekte meerwaarden op overig rollend materieel

243009 Afschrijvingen van overig rollend materieel

250000 Terreinen en gebouwen in leasing

250008 Geboekte meerwaarden op terreinen en gebouwen in leasing

250009 Afschrijvingen van terreinen en gebouwen in leasing

251000 Installaties, machines en uitrusting in leasing

251008 Geboekte meerwaarden op installaties, machines en uitrusting in leasing

251009 Afschrijvingen van installaties, machines en uitrusting in leasing

252000 Meubilair in leasing

252008 Geboekte meerwaarden op meubilair in leasing

252009 Afschrijvingen van meubilair in leasing

252100 Personenwagens en soortgelijke in leasing (beperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 50%)

252101 Personenwagens en soortgelijke in leasing (beperkt aftrekbaar 90%) (BTW aftrekbaar 50%)

252102 Personenwagens en soortgelijke in leasing (beperkt aftrekbaar 80%) (BTW aftrekbaar 50%)

252103 Personenwagens en soortgelijke in leasing (beperkt aftrekbaar 70%) (BTW aftrekbaar 50%)

252104 Personenwagens en soortgelijke in leasing (beperkt aftrekbaar 60%) (BTW aftrekbaar 50%)

252105 Personenwagens en soortgelijke in leasing (beperkt aftrekbaar 50%) (BTW aftrekbaar 50%)

252108 Geboekte meerwaarden op personenwagens en soortgelijke in leasing (beperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 50%)

252109 Afschrijvingen van personenwagens en soortgelijke in leasing (beperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 50%)

252110 Personenwagens en soortgelijke in leasing (beperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 100%)

252111 Personenwagens en soortgelijke in leasing (beperkt aftrekbaar 90%) (BTW aftrekbaar 100%)

252112 Personenwagens en soortgelijke in leasing (beperkt aftrekbaar 80%) (BTW aftrekbaar 100%)



252113 Personenwagens en soortgelijke in leasing (beperkt aftrekbaar 70%) (BTW aftrekbaar 100%)

252114 Personenwagens en soortgelijke in leasing (beperkt aftrekbaar 60%) (BTW aftrekbaar 100%)

252115 Personenwagens en soortgelijke in leasing (beperkt aftrekbaar 50%) (BTW aftrekbaar 100%)

252118 Geboekte meerwaarden op personenwagens en soortgelijke in leasing (beperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 100%)

252119 Afschrijvingen van personenwagens en soortgelijke in leasing (beperkt aftrekbaar)(BTW aftrekbaar 100%)

252200 Personenwagens en soortgelijke in leasing (onbeperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 50%)

252208 Geboekte meerwaarden op personenwagens en soortgelijke in leasing (onbeperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 50%)

252209 Afschrijvingen van personenwagens en soortgelijke in leasing (onbeperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 50%)

252210 Personenwagens en soortgelijke in leasing (onbeperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 100%)

252218 Geboekte meerwaarden op personenwagens en soortgelijke in leasing (onbeperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 100%)

252219 Afschrijvingen van personenwagens en soortgelijke in leasing (onbeperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 100%)

252300 Overig rollend materieel in leasing

252308 Geboekte meerwaarden op overig rollend materieel in leasing

252309 Afschrijvingen van overig rollend materieel in leasing

252400 Kantoormachines in leasing

252408 Geboekte meerwaarden op kantoormachines in leasing

252409 Afschrijvingen van kantoormachines in leasing

261000 Kosten van inrichting van gehuurde gebouwen (andere materiële vaste activa)

261008 Geboekte meerwaarden op kosten van inrichting van gehuurde gebouwen (andere materiële vaste activa)

261009 Afschrijvingen van kosten van inrichting van gehuurde gebouwen (andere materiële vaste activa)

262000 Vaste activa uit exploitatie (andere materiële vaste activa)

262008 Geboekte meerwaarden op vaste activa uit exploitatie (andere materiële vaste activa)

262009 Afschrijvingen en geboekte waardeverminderingen van vaste activa uit exploitatie (andere materiële vaste activa)

263000 Andere vaste activa (andere materiële vaste activa)

263008 Geboekte meerwaarden op andere vaste activa (andere materiële vaste activa)

263009 Afschrijvingen en geboekte waardeverminderingen van andere vaste activa (andere materiële vaste activa)

270000 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen

270008 Geboekte meerwaarden op vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen

280000 Aanschaffingswaarde van deelnemingen in verbonden ondernemingen: Exit Games BV

280001 Nog te storten bedragen (-) (Deelnemingen in verbonden ondernemingen) 

280008 Geboekte meerwaarden (Deelnemingen in verbonden ondernemingen)

280009 Geboekte waardeverminderingen (-) (Deelnemingen in verbonden ondernemingen)

281000 Vorderingen op rekening (Vorderingen op verbonden ondernemingen) 

281001 Te innen wissels (Vorderingen op verbonden ondernemingen)

281002 Vastrentende effecten (Vorderingen op verbonden ondernemingen)

281007 Dubieuze debiteuren (Vorderingen op verbonden ondernemingen)

281009 Geboekte waardeverminderingen (-) (Vorderingen op verbonden ondernemingen)

282000 Aanschaffingswaarde van deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

282001 Nog te storten bedragen (-) (Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat)

282008 Geboekte meerwaarden (Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat)

282009 Geboekte waardeverminderingen (-) (Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat)

283000 Vorderingen op rekening (Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat) 

283001 Te innen wissels  (Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat)

283002 Vastrentende effecten  (Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat)

283007 Dubieuze debiteuren (Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat)

283009 Geboekte waardeverminderingen (-)  (Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat)

284000 Aanschaffingswaarde van andere aandelen 

284001 Nog te storten bedragen (-) (andere aandelen)

284008 Geboekte meerwaarden (andere aandelen)

284009 Geboekte waardeverminderingen (-) (andere aandelen)

285000 Vorderingen op rekening (Overige vorderingen) 

285001 Te innen wissels (Overige vorderingen) 

285002 Vastrentende effecten (Overige vorderingen) 

285007 Dubieuze debiteuren (Overige vorderingen) 

285009 Geboekte waardeverminderingen (-) (Overige vorderingen) 

288000 Borgtochten betaald in contanten

290000 Handelsdebiteuren (handelsvorderingen+1)

290001 Te innen wissels (handelsvorderingen+1)

290006 Vooruitbetalingen  (handelsvorderingen+1)

290007 Dubieuze debiteuren (handelsvorderingen+1)

290009 Geboekte waardeverminderingen (-) (handelsvorderingen+1)

291000 Vorderingen op rekening (handelsvorderingen+1)

291001 Te innen wissels (overige vorderingen+1)

291002 Vorderingen op bestuurders/werkende vennoten  (overige vorderingen+1)

291007 Dubieuze debiteuren  (overige vorderingen+1)

291009 Geboekte waardeverminderingen (-) (overige vorderingen+1)

300000 Grondstoffen



300009 Geboekte waardeverminderingen op grondstoffen (-)

310000 Hulpstoffen

310009 Geboekte waardeverminderingen op hulpstoffen (-)

320000 Goederen in bewerking

320009 Geboekte waardeverminderingen op goederen in bewerking (-)

330000 Gereed product

330009 Geboekte waardeverminderingen op gereed product (-)

331000 Gereed product - goederen in depot

332000 Gereed product - goederen in consignatie

340000 Handelsgoederen

340009 Geboekte waardeverminderingen op handelsgoederen (-)

350000 Onroerende goederen verworven met BTW

350009 Geboekte waardeverminderingen op onroerende goederen verworven met BTW (-)

351000 Onroerende goederen bestemd verworven met BTW

351009 Geboekte waardeverminderingen op onroerende goederen bestemd voor verkoop met BTW (-)

352000 Onroerende goederen verworven met registratierechten

352009 Geboekte waardeverminderingen op onroerende goederen verworven met registratierechten (-)

360000 Vooruitbetalingen op voorraadinkopen

360009 Geboekte waardeverminderingen op vooruitbetalingen op voorraadinkopen  (-)

370000 Bestellingen in uitvoering

370001 Toegerekende winst op bestellingen in uitvoering

370009 Geboekte waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering (-)

400000 Handelsdebiteuren

400100 Klanten met creditsaldo - Overboeking

400200 Leveranciers met debetsaldo

401000 Te innen wissels

404000 Te innen opbrengsten

406000 Vooruitbetalingen

407000 Dubieuze debiteuren

409000 Geboekte waardeverminderingen op handelsvorderingen (-)

410100 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal - onderschrijver in geld

410200 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal - inbrenger in natura

410300 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal - opvraging van gelden

410400 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal - aandeelhouders in gebreke

411000 Terug te vorderen BTW 

411100 Aftrekbare BTW te herzien

412000 Terug te vorderen Belgische belastingen en voorheffingen op de winst 

412700 Andere terug te vorderen Belgische belastingen en voorheffingen 

412800 Buitenlandse terug te vorderen belastingen en voorheffingen

414000 Te ontvangen schadevergoedingen (te innen opbrengsten)

414100 Te ontvangen subsidies (te innen opbrengsten)

414200 Te ontvangen premies en voorschotten (te innen opbrengsten)

414300 Te ontvangen huur (te innen opbrengsten)

414400 Te ontvangen commissielonen (te innen opbrengsten)

416000 Diverse vorderingen

416100 R/C Exit Games BV

416500 Voorschotten in R/C van bestuurders en vennoten (diverse vorderingen)

417000 Dubieuze debiteuren (overige vorderingen)

418000 Borgtochten betaald in contanten (overige vorderingen)

419000 Geboekte waardeverminderingen op overige vorderingen (-)

420000 Converteerbare achtergestelde leningen (v.+1j)

420100 Niet-converteerbare achtergestelde leningen (v.+1j)

421000 Converteerbare niet-achtergestelde leningen (v.+1j)

421100 Niet-converteerbare niet-achtergestelde leningen (v.+1j)

422000 Leasing- en soortgelijke schulden (v.+1j)

422100 Leasing- en soortgelijke schulden personenwagens met niet-aftrekbare BTW

423000 Schulden op rekening (kredietinstellingen) (v.+1j)

423100 Promessen (kredietinstellingen) (v.+1j)

423200 Acceptkredieten (kredietinstellingen) (v.+1j)

424000 Overige leningen (v.+1j)

425000 Leveranciers (v.+1j)

425100 Te innen wissels (v.+1j)

426000 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (v.+1j)

428000 Borgtochten ontvangen in contanten (v.+1j)

429000 Permanente voorschotten bestuurders (overige schulden) (v.+1j)

429100 Permanente voorschotten aandeelhouders, werkende vennoten (v.+1j)

430000 Leningen op rekeningen op vaste termijn (financiële schulden kredietinstellingen)



431000 Promessen (financiële schulden kredietinstellingen)

432000 Acceptkredieten (financiële schulden kredietinstellingen)

433000 Schulden in rekening courant (financiële schulden kredietinstellingen)

439000 Overige leningen (financiële schulden kredietinstellingen)

440000 Leveranciers

440100 Klanten met creditsaldo

440200 Leveranciers met debetsaldo - Overboeking

441000 Te betalen wissels

444000 Te ontvangen facturen

450000 Geraamde Belgische winstbelastingen 

450500 Andere geraamde Belgische belastingen en taksen

450800 Geraamde buitenlandse belastingen en taksen 

451000 Te betalen BTW 

451100 Verschuldigde BTW te herzien

452000 Te betalen Belgische belastingen en taksen op de winst 

452500 Andere te betalen Belgische belastingen en taksen 

452800 Buitenlandse te betalen belastingen en taksen

453000 Ingehouden te storten bedrijfsvoorheffingen

453300 Ingehouden voorheffing i.v.m. niet-geregistreerde medecontractanten

454000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid met betrekking tot de onderneming

454300 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid met betrekking tot de niet-geregistreerde medecontractant

455000 Bezoldigingen

455800 Voorzieningen eindejaarspremie 

456000 Voorzieningen voor vakantiegeld bedienden

456010 Voorzieningen voor vakantiegeld arbeiders

459000 Andere sociale schulden

460000 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

470000 Dividenden en tantièmes over vorige boekjaren

471000 Dividenden over het boekjaar

472000 Tantièmes over het boekjaar

473000 Andere rechthebbenden

474000 Terug te betalen aandelen

480000 Vervallen obligaties en coupons (diverse schulden)

481000 Ontvangen voorschotten op kapitaal (diverse schulden)

482000 Terug te betalen kapitaal (diverse schulden)

483000 Voorschotten in R/C van bestuurders en vennoten (diverse schulden)

483110 R/C Progress Company BV

483120 R/C Schutter Comm.V

488000 Borgtochten ontvangen in contanten (diverse schulden)

489000 Andere diverse schulden

490000 Over te dragen kosten

491000 Verkregen opbrengsten

491099 Verkregen opbrengsten uit belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

492000 Toe te rekenen kosten

493000 Over te dragen opbrengsten

496000 Positieve omrekeningsverschillen op ...

497000 Negatieve omrekeningsverschillen op ...

499000 Wachtrekeningen

499980 Rekening onderneming / klant

499990 Openings- / afsluitrekening

499999 Wachtrekening ClearFacts

500000 Eigen aandelen

510000 Aanschaffingswaarde aandelen

511000 Niet-opgevraagde bedragen aandelen (-)

519000 Geboekte waardeverminderingen op aandelen (-)

520000 Aanschaffingswaarde vastrentende effecten

520900 Geboekte waardeverminderingen op vastrentende effecten (-)

530000 Termijndeposito's op meer dan één jaar

531000 Termijndeposito's op meer dan één maand en op ten hoogste één jaar

532000 Termijndeposito's op ten hoogste één maand

539000 Geboekte waardeverminderingen op termijndeposito's (-)

540000 Te incasseren vervallen waarden

550000 KBC 734-0546783-03

550001 Uitgeschreven cheques

550009 Geboekte waardeverminderingen op zichtrekeningen

560000 Postcheque en girodienst

561000 Uitgeschreven cheques bij postcheque en girodienst (-)



570000 Kas 

580000 Interne overboekingen (transfers)

600000 Aankopen van grondstoffen

601000 Aankopen van hulpstoffen

602000 Aankopen van diensten, werk en studies

603000 Algemene onderaannemingen

604000 Aankopen van handelsgoederen

605000 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop

606000 Bijkomende aankoopkosten

606100 Vervoer

606200 Niet-aftrekbare BTW

606300 Douanerechten

606400 Verzekeringen

606500 Andere bijkomende kosten

608000 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)

609000 Voorraadwijzigingen van grondstoffen - beginvoorraad 

609010 Voorraadwijzigingen van grondstoffen - eindvoorraad 

609100 Voorraadwijzigingen van hulpstoffen - beginvoorraad 

609110 Voorraadwijzigingen van hulpstoffen - eindvoorraad 

609400 Voorraadwijzigingen van handelsgoederen - beginvoorraad 

609410 Voorraadwijzigingen van handelsgoederen - eindvoorraad 

609500 Voorraadwijzigingen van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop

610000 Huurlasten terreinen

610100 Huurlasten gebouwen

610110 Huurlasten garages (met BTW)

610200 Huurlasten installaties, machines en uitrusting

610300 Huurlasten personenwagens (beperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 50%)

610301 Huurlasten personenwagens (beperkt aftrekbaar 90%) (BTW aftrekbaar 50%)

610302 Huurlasten personenwagens (beperkt aftrekbaar 80%) (BTW aftrekbaar 50%)

610303 Huurlasten personenwagens (beperkt aftrekbaar 70%) (BTW aftrekbaar 50%)

610304 Huurlasten personenwagens (beperkt aftrekbaar 60%) (BTW aftrekbaar 50%)

610305 Huurlasten personenwagens (beperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 100%)

610306 Huurlasten personenwagens (beperkt aftrekbaar 90%) (BTW aftrekbaar 100%)

610307 Huurlasten personenwagens (beperkt aftrekbaar 80%) (BTW aftrekbaar 100%)

610308 Huurlasten personenwagens (beperkt aftrekbaar 70%) (BTW aftrekbaar 100%)

610309 Huurlasten personenwagens (beperkt aftrekbaar 60%) (BTW aftrekbaar 100%)

610310 Huurlasten personenwagens (onbeperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 50%)

610311 Huurlasten personenwagens (beperkt aftrekbaar 50%) (BTW aftrekbaar 100%)

610315 Huurlasten personenwagens (onbeperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 100%)

610316 Huurlasten personenwagens (beperkt aftrekbaar 50%) (BTW aftrekbaar 50%)

610400 Huurlasten overig rollend materieel

610500 Onderhoud en herstellingen terreinen

610600 Onderhoud en herstellingen gebouwen

610610 Deelname A.O. gebouw

610700 Onderhoud en herstellingen machines, materiaal en uitrusting

610800 Onderhoud en herstellingen personenwagens (beperkt aftrekbaar)  (BTW aftrekbaar 50%)

610801 Onderhoud en herstellingen personenwagens (beperkt aftrekbaar 90%) (BTW aftrekbaar 50%)

610802 Onderhoud en herstellingen personenwagens (beperkt aftrekbaar 80%) (BTW aftrekbaar 50%)

610803 Onderhoud en herstellingen personenwagens (beperkt aftrekbaar 70%) (BTW aftrekbaar 50%)

610804 Onderhoud en herstellingen personenwagens (beperkt aftrekbaar 60%) (BTW aftrekbaar 50%)

610805 Onderhoud en herstellingen personenwagens (beperkt aftrekbaar 50%) (BTW aftrekbaar 50%)

610810 Onderhoud en herstellingen personenwagens (beperkt aftrekbaar)  (BTW aftrekbaar 100%)

610811 Onderhoud en herstellingen personenwagens (beperkt aftrekbaar 90%) (BTW aftrekbaar 100%)

610812 Onderhoud en herstellingen personenwagens (beperkt aftrekbaar 80%) (BTW aftrekbaar 100%)

610813 Onderhoud en herstellingen personenwagens (beperkt aftrekbaar 70%) (BTW aftrekbaar 100%)

610814 Onderhoud en herstellingen personenwagens (beperkt aftrekbaar 60%) (BTW aftrekbaar 100%)

610815 Onderhoud en herstellingen personenwagens (beperkt aftrekbaar 50%) (BTW aftrekbaar 100%)

610820 Onderhoud en herstellingen personenwagens (onbeperkt aftrekbaar)  (BTW aftrekbaar 50%)

610830 Onderhoud en herstellingen personenwagens (onbeperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 100%)

610840 Onderhoud en herstellingen overig rollend materieel

611000 Bureaubenodigdheden en drukwerk

611050 Computersoftware

611100 Boeken, prospectussen en documentatie

611200 Klein materiaal

611300 Onderhoudsproducten

611400 Verbruiksgoederen niet opgenomen in 60

611500 Water



611600 Gas

611700 Elektriciteit

611800 Stookolie

612000 Prestaties sociaal secretariaat

612001 Wettelijke formaliteiten

612002 Sociale bijdrage vennootschap

612100 Informaticaprestaties

612200 Factoringdiensten

612300 Studiebureaus

612400 Prestaties financiële instellingen

612500 Brandstoffen personenwagens (BTW aftrekbaar 50%)

612501 Brandstoffen rollend materieel ( beperkt aftrekbaar 75%) (BTW aftrekbaar 50%)

612510 Brandstoffen personenwagens (BTW aftrekbaar 100%)

612511 Brandstoffen rollend materieel ( beperkt aftrekbaar 75%) (BTW aftrekbaar 100%)

612540 Brandstoffen overig rollend materieel

612590 Verplaatsingskosten in het buitenland

612591 Verplaatsingskosten in het buitenland (beperkt aftrekbaar 90%)

612592 Verplaatsingskosten in het buitenland (beperkt aftrekbaar 80%)

612593 Verplaatsingskosten in het buitenland (beperkt aftrekbaar 70%)

612594 Verplaatsingskosten in het buitenland (beperkt aftrekbaar 60%)

612595 Verplaatsingskosten in het buitenland (beperkt aftrekbaar 50%)

612600 Andere autokosten personenwagens (beperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 50%)

612601 Andere autokosten personenwagens (beperkt aftrekbaar 90%) (BTW aftrekbaar 50%)

612602 Andere autokosten personenwagens (beperkt aftrekbaar 80%) (BTW aftrekbaar 50%)

612603 Andere autokosten personenwagens (beperkt aftrekbaar 70%) (BTW aftrekbaar 50%)

612604 Andere autokosten personenwagens (beperkt aftrekbaar 60%) (BTW aftrekbaar 50%)

612605 Andere autokosten personenwagens (beperkt aftrekbaar 50%) (BTW aftrekbaar 50%)

612610 Andere autokosten personenwagens (beperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 100%)

612611 Andere autokosten personenwagens (beperkt aftrekbaar 90%) (BTW aftrekbaar 100%)

612612 Andere autokosten personenwagens (beperkt aftrekbaar 80%) (BTW aftrekbaar 100%)

612613 Andere autokosten personenwagens (beperkt aftrekbaar 70%) (BTW aftrekbaar 100%)

612614 Andere autokosten personenwagens (beperkt aftrekbaar 60%) (BTW aftrekbaar 100%)

612615 Andere autokosten personenwagens (beperkt aftrekbaar 50%) (BTW aftrekbaar 100%)

612620 Andere autokosten personenwagens (onbeperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 50%)

612630 Andere autokosten personenwagens (onbeperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 100%)

612640 Andere autokosten overig rollend materieel

612700 Verplaatsingskosten terugbetaald aan derden

612701 Verplaatsingskosten terugbetaald aan derden (beperkt aftrekbaar 90%)

612702 Verplaatsingskosten terugbetaald aan derden (beperkt aftrekbaar 80%)

612703 Verplaatsingskosten terugbetaald aan derden (beperkt aftrekbaar 70%)

612704 Verplaatsingskosten terugbetaald aan derden (beperkt aftrekbaar 60%)

612705 Verplaatsingskosten terugbetaald aan derden (beperkt aftrekbaar 50%)

612800 Heffingen en royalties op brevetten

612810 Heffingen en royalties op licenties

613000 Brandverzekering

613100 Verzekering tegen diefstal

613200 Verzekering tegen bedrijfsrisico's

613300 Verzekering tegen storm, hagel en wind

613400 Verzekering voertuigen personenwagens (beperkt aftrekbaar)

613401 Verzekering voertuigen personenwagens (beperkt aftrekbaar 90%)

613402 Verzekering voertuigen personenwagens (beperkt aftrekbaar 80%)

613403 Verzekering voertuigen personenwagens (beperkt aftrekbaar 70%)

613404 Verzekering voertuigen personenwagens (beperkt aftrekbaar 60%)

613405 Verzekering voertuigen personenwagens (beperkt aftrekbaar 50%)

613410 Verzekering voertuigen personenwagens (onbeperkt aftrekbaar)

613420 Verzekering overig rollend materieel

613600 Aansprakelijkheidsverzekering burgerlijke risico's

613700 Aansprakelijkheidsverzekering beroepsrisico's

613800 Verzekering op vervoer van handelswaren

613900 Kredietverzekering

614000 Vervoerkosten op verkoop (algemene verrichtingen)

614100 Maritiem vervoer

614200 Vervoer binnenwateren

614300 Treinvervoer

614400 Wegvervoer

614500 Luchtvervoer

614600 Andere vervoerskosten



614700 Vervoer binnen de onderneming

614800 Vervoer buiten de onderneming niet in verband met verkopen

615000 Commissielonen op verkopen

615100 Commissielonen op aankopen 

615200 Erelonen boekhouders en accountants 

615300 Erelonen architecten 

615400 Erelonen geneesheren 

615500 Erelonen dierenartsen 

615600 Erelonen deskundigen 

615700 Erelonen advocaten

615800 Erelonen notarissen

615900 Niet-verantwoorde kosten

615950 Niet aftrekbare betalingen aan bepaalde lidstaten

616000 Communicatie

616100 Portkosten

616200 Telefoon

616300 Telex, fax, GSM en internet

616400 Onthaalkosten en relatiegeschenken (beperkt aftrekbaar) (BTW niet-aftrekbaar)

616500 Onthaalkosten en relatiegeschenken (beperkt aftrekbaar)

616600 Publiciteit en aankondigingen

616610 Drukwerk, affiches, catalogussen, stalen, films en verzendingskosten in verband hiermee

616620 Deelname aan beurzen en tentoonstellingen

616630 Geschenken en bloemen (beperkt aftrekbaar) (BTW niet-aftrekbaar )

616631 Geschenken en bloemen (beperkt aftrekbaar)

616640 Etalage en demonstratiekosten

616650 Beroepsbijdragen en lidgelden

616651 Opleidingen, seminaries

616660 Aftrekbare giften en liberaliteiten

616670 Niet-aftrekbare giften en liberaliteiten

616680 Restaurantkosten (beperkt aftrekbaar) (BTW niet-aftrekbaar)

616690 Restaurantkosten in buitenland (beperkt aftrekbaar) (BTW niet aftrekbaar)

616700 Reis- en verblijfskosten

616800 Niet-specifieke beroepskledij

616810 Beroepskledij

617000 Uitzendkrachten

617100 Personen ter beschikking gesteld van de onderneming

618000 Bezoldigingen, premies voor buitenw. verzek.,  ... van bestuurders, zaakvoerders

618010 Voordeel alle aard - autokosten

618020 Bedrijfsvoorheffing bedrijfsleiders

618030 Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen

618050 Zelfstandige bijdragen

618060 Mutualiteit

618100 Bedrijfsvoorheffingen van bestuurders, zaakvoerders

620000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen van bedrijfsleiders

620100 Directiepersoneel - voltijds

620200 Directiepersoneel - deeltijds

620300 Administratieve bedienden - voltijds

620400 Administratieve bedienden - deeltijds

620500 Arbeiders - voltijds

620600 Arbeiders - deeltijds

620700 Andere personeelsleden - voltijds

620800 Andere personeelsleden - deeltijds

621000 Patronale sociale bijdragen

621100 Bijdragen RSZ - voltijds personeel

621200 Bijdragen RSZ - deeltijds personeel

621300 Bijdragen voor vakantiegeld - voltijds personeel

621400 Bijdragen voor vakantiegeld - deeltijds personeel

621500 Bijkomende sociale bijdragen - voltijds personeel

621600 Bijkomende sociale bijdragen - deeltijds personeel

621700 Verzekeringen - voltijds personeel

621800 Verzekeringen - deeltijds personeel

622000 Patronale bijdragen voor buitenwettelijke verzekeringen - voltijds personeel

622100 Patronale bijdragen voor buitenwettelijke verzekeringen - deeltijds personeel

623000 Andere personeelskosten

623100 Externe medische diensten

623200 Maaltijden op zending

623300 Sociale abonnementen



623400 Arbeidskledij (aankoop en onderhoud)

623500 Bijscholings- en vervolmakingscursussen - voltijds personeel

623600 Bijscholings- en vervolmakingscursussen - deeltijds personeel

623700 Sociale verkiezingen

623800 Vrijgestelde sociale voordelen

623810 Belastbare sociale voordelen

623820 Maaltijd-, sport-, cultuur- of ecocheques

623900 Voorzieningen voor vakantiegeld en premies

624100 Rust- en overlevingspensioenen - directiepersoneel

624200 Rust- en overlevingspensioenen - voltijdse bedienden

624300 Rust- en overlevingspensioenen - deeltijdse bedienden

624400 Rust- en overlevingspensioenen - voltijdse arbeiders

624500 Rust- en overlevingspensioenen - deeltijdse arbeiders

624600 Rust- en overlevingspensioenen - ander voltijds personeel

624700 Rust- en overlevingspensioenen - ander deeltijds personeel

625000 Interimpersoneel en personen die ter beschikking werden gesteld van de onderneming

630000 Afschrijvingen op oprichtingskosten

630100 Afschrijvingen op immateriële vaste activa

630200 Afschrijvingen op materiële vaste activa

630220 Afschrijvingen op terreinen en gebouwen

630230 Afschrijvingen op installaties

630240 Afschrijvingen op meubilair en kantoorbenodigheden

630241 Afschrijvingen op personenwagens (beperkt aftrekbaar)

630242 Afschrijvingen op personenwagens (onbeperkt aftrekbaar)

630243 Afschrijvingen op overig rollend materieel

630244 Afschrijvingen op personenwagens (beperkt aftrekbaar 90%)

630245 Afschrijvingen op personenwagens (beperkt aftrekbaar 80%)

630246 Afschrijvingen op personenwagens (beperkt aftrekbaar 70%)

630247 Afschrijvingen op personenwagens (beperkt aftrekbaar 60%)

630248 Afschrijvingen op personenwagens (beperkt aftrekbaar 50%)

630250 Afschrijvingen op materiële vaste activa in leasing

630251 Afschrijvingen op personenwagens  in leasing (beperkt aftrekbaar)

630252 Afschrijvingen op personenwagens  in leasing (onbeperkt aftrekbaar)

630253 Afschrijvingen overig rollend materieel in leasing

630254 Afschrijvingen op personenwagens in leasing (beperkt aftrekbaar 90%)

630255 Afschrijvingen op personenwagens in leasing (beperkt aftrekbaar 80%)

630256 Afschrijvingen op personenwagens in leasing (beperkt aftrekbaar 70%)

630257 Afschrijvingen op personenwagens in leasing (beperkt aftrekbaar 60%)

630258 Afschrijvingen op personenwagens in leasing (beperkt aftrekbaar 50%)

630260 Afschrijvingen op andere materiële vaste activa

630270 Afschrijvingen op vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen

630800 Waardeverminderingen op immateriële vaste activa

630900 Waardeverminderingen op materiële vaste activa

631000 Waardeverminderingen op voorraden - Toevoeging

631100 Waardeverminderingen op voorraden - Terugneming (-)

632000 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering - Toevoeging

632100 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering - Terugneming (-)

633000 Waardeverminderingen op handelsvorderingen > 1 jaar - Toevoeging

633100 Waardeverminderingen op handelsvorderingen > 1 jaar - Terugneming (-)

634000 Waardeverminderingen op handelsvorderingen <= 1 jaar - Toevoeging (+)

634100 Waardeverminderingen op handelsvorderingen <= 1 jaar - Terugneming (-)

635000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - Toevoeging

635100 Voorz. voor pensioenen en soortgelijke verpl.- Besteding en terugneming (-)

636000 Voorz. voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken - Toevoeging

636100 Voorz. voor grote herstellings- en onderhoudswerken  -Besteding en terugneming (-)

637000 Voorzieningen voor andere risico's en kosten - Toevoeging

637100 Voorzieningen voor andere risico's en kosten - Besteding en terugneming (-)

637500 Voorziening voor loonmatiging

640000 Milieubelastingen

640050 Niet-aftrekbare gewestelijke belastingen

640100 Ecotaksen

640200 Verkeersbelasting en BIV personenwagens (beperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 50%)

640201 Verkeersbelasting en BIV  personenwagens (beperkt aftrekbaar) (zonder BTW)

640202 Verkeersbelasting en BIV personenwagens (beperkt aftrekbaar 90%) (BTW aftrekbaar 50%)

640203 Verkeersbelasting en BIV personenwagens (beperkt aftrekbaar 80%) (BTW aftrekbaar 50%)

640204 Verkeersbelasting en BIV personenwagens (beperkt aftrekbaar 70%) (BTW aftrekbaar 50%)

640205 Verkeersbelasting en BIV personenwagens (beperkt aftrekbaar 60%) (BTW aftrekbaar 50%)



640206 Verkeersbelasting en BIV personenwagens (beperkt aftrekbaar 90%) (zonder BTW)

640207 Verkeersbelasting en BIV personenwagens (beperkt aftrekbaar 80%) (zonder BTW)

640208 Verkeersbelasting en BIV personenwagens (beperkt aftrekbaar 70%) (zonder BTW)

640209 Verkeersbelasting en BIV personenwagens (beperkt aftrekbaar 60%) (zonder BTW)

640210 Verkeersbelastingen en BIV personenwagens (onbeperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 50%)

640211 Verkeersbelastingen en BIV personenwagens (onbeperkt aftrekbaar) (zonder BTW)

640212 Verkeersbelasting en BIV personenwagens (beperkt aftrekbaar 50%) (BTW aftrekbaar 50%)

640213 Verkeersbelasting en BIV personenwagens (beperkt aftrekbaar 50%) (zonder BTW)

640220 Verkeersbelastingen  en BIV overig rollend  materieel

640250 Tolgelden autosnelwegen en eurovignet

640300 Kijk- en luistergeld personenwagens (beperkt aftrekbaar)  (BTW aftrekbaar 50%)

640301 Kijk- en luistergeld personenwagens (beperkt aftrekbaar)  (zonder BTW)

640302 Kijk- en luistergeld personenwagens (beperkt aftrekbaar 90%) (BTW aftrekbaar 50%)

640303 Kijk- en luistergeld personenwagens (beperkt aftrekbaar 80%) (BTW aftrekbaar 50%)

640304 Kijk- en luistergeld personenwagens (beperkt aftrekbaar 70%) (BTW aftrekbaar 50%)

640305 Kijk- en luistergeld personenwagens (beperkt aftrekbaar 60%) (BTW aftrekbaar 50%)

640306 Kijk- en luistergeld personenwagens (beperkt aftrekbaar 90%) (zonder BTW)

640307 Kijk- en luistergeld personenwagens (beperkt aftrekbaar 80%) (zonder BTW)

640308 Kijk- en luistergeld personenwagens (beperkt aftrekbaar 70%) (zonder BTW)

640309 Kijk- en luistergeld personenwagens (beperkt aftrekbaar 60%) (zonder BTW)

640310 Kijk- en luistergeld personenwagens (onbeperkt aftrekbaar)  (BTW aftrekbaar 50%)

640311 Kijk- en luistergeld personenwagens (onbeperkt aftrekbaar)  (zonder BTW)

640312 Kijk- en luistergeld personenwagens (beperkt aftrekbaar 50%) (BTW aftrekbaar 50%)

640313 Kijk- en luistergeld personenwagens (beperkt aftrekbaar 50%) (zonder BTW)

640320 Kijk- en luistergeld overig rollend  materieel

640340 Auteursrechten

640400 Onroerende voorheffing

640500 Registratierechten en wettelijke publicaties

640600 Vennootschapsbijdrage

640700 Niet-aftrekbare BTW

640701 Niet-aftrekbare BTW (beperkt aftrekbaar)

640702 Niet-aftrekbare BTW (onbeperkt aftrekbaar)

640710 Niet-aftrekbare BTW personenwagens (beperkt aftrekbaar 75%)

640711 Niet-aftrekbare BTW personenwagens (beperkt aftrekbaar 90%)

640712 Niet-aftrekbare BTW personenwagens (beperkt aftrekbaar 80%)

640713 Niet-aftrekbare BTW personenwagens (beperkt aftrekbaar 70%)

640714 Niet-aftrekbare BTW personenwagens (beperkt aftrekbaar 60%)

640715 Niet-aftrekbare BTW personenwagens (beperkt aftrekbaar 50%)

640800 Douanerechten en accijnzen

640900 Andere bedrijfsbelastingen

641000 Minderwaarden op de courante realisatie van vaste activa

641100 Minderwaarden op de courante realisatie van vaste activa - beperkt aftrekbare personenwagens

641101 Minderwaarden op de courante realisatie van vaste activa - beperkt aftrekbare (90%) personenwagens

641102 Minderwaarden op de courante realisatie van vaste activa - beperkt aftrekbare (80%) personenwagens

641103 Minderwaarden op de courante realisatie van vaste activa - beperkt aftrekbare (70%) personenwagens

641104 Minderwaarden op de courante realisatie van vaste activa - beperkt aftrekbare (60%) personenwagens

641105 Minderwaarden op de courante realisatie van vaste activa - beperkt aftrekbare personenwagens

641106 Minderwaarden op de courante realisatie van vaste activa - beperkt aftrekbare (50%) personenwagens

642000 Minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen

644000 Aftrekbare boetes

645000 Niet-aftrekbare boetes

646000 Verlies op verpakkingen

647000 Verlies op schuldvorderingen

648000 Diverse bedrijfskosten 

649000 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)

650000 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden

650001 Rente leasing personenwagens (beperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 50%)

650002 Rente leasing personenwagens (beperkt aftrekbaar) (zonder BTW)

650003 Rente leasing personenwagens (onbeperkt aftrekbaar) (BTW aftrekbaar 50%)

650004 Rente leasing personenwagens (onbeperkt aftrekbaar) (zonder BTW)

650005 Rente leasing overig rollend materieel

650006 Rente leasing personenwagens (beperkt aftrekbaar 90%) (BTW aftrekbaar 50%)

650007 Rente leasing personenwagens (beperkt aftrekbaar 80%) (BTW aftrekbaar 50%)

650008 Rente leasing personenwagens (beperkt aftrekbaar 70%) (BTW aftrekbaar 50%)

650009 Rente leasing personenwagens (beperkt aftrekbaar 60%) (BTW aftrekbaar 50%)

650010 Rente leasing personenwagens (beperkt aftrekbaar 90%) (zonder BTW)

650011 Rente leasing personenwagens (beperkt aftrekbaar 80%) (zonder BTW)



650012 Rente leasing personenwagens (beperkt aftrekbaar 70%) (zonder BTW)

650013 Rente leasing personenwagens (beperkt aftrekbaar 60%) (zonder BTW)

650014 Rente leasing personenwagens (beperkt aftrekbaar 50%) (zonder BTW)

650015 Rente leasing personenwagens (beperkt aftrekbaar 50%) (BTW aftrekbaar 50%)

650099 Overdreven interesten

650100 Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio

650200 Andere kosten van schulden

650300 Geactiveerde intercalaire interesten (-)

651000 Waardeverminderingen op vlottende activa - Toevoeging

651050 Waardeverminderingen op aandelen – Toevoeging

651100 Waardeverminderingen op vlottende activa - Terugneming (-)

651150 Waardeverminderingen op aandelen – Terugneming (-)

652000 Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa

652100 Minderwaarden op de realisatie van aandelen

652110 Minderwaarden op de realisatie van buitenlandse aandelen van een Belgische inrichting

652120 Minderwaarden op de realisatie van buitenlandse aandelen van een buitenlandse inrichting

652130 Minderwaarden op de realisatie van buitenlandse aandelen van een Belgische inrichting - liquidatieboni

652140 Minderwaarden op de realisatie van buitenlandse aandelen van een buitenlandse inrichting - liquidatieboni

653000 Discontokosten op vorderingen

654000 Nadelige koersverschillen

655000 Nadelige afrondingsverschillen

655001 Nadelige inventarisverschillen op vreemde valuta

656000 Voorzieningen met financieel karakter - Toevoeging

656100 Voorzieningen met financieel karakter - Bestedingen en terugnemingen (-)

657000 Bankkosten zonder BTW

657100 Bankkosten met BTW

658000 Nadelige betalingsverschillen

658100 Toegestane korting voor contant

659000 Diverse financiële kosten 

660000 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardevermind. op oprichtingskosten - Toevoeging

660100 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële vaste activa - Toevoeging

660200 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardevermind. op materiële vaste activa - Toevoeging

661000 Waardeverminderingen op financiële vaste activa - Toevoeging

662000 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten - Toevoegingen

662100 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten - Bestedingen (-)

663000 Minderwaarden op de realisatie van vaste activa

663001 Minderwaarden op de realisatie van immateriële vaste activa

663002 Minderwaarden op de realisatie van materiële vaste activa

663100 Minderwaarden op de realisatie van aandelen

668000 Andere uitzonderlijke kosten 

669000 Uitzonderlijke kosten als herstructureringskosten opgenomen onder de activa (-)

670000 Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen en voorheffingen op het resultaat van het boekjaar

670001 Voorafbetaling I vennootschapsbelasting

670002 Voorafbetaling II vennootschapsbelasting

670003 Voorafbetaling III vennootschapsbelasting

670004 Voorafbetaling IV vennootschapsbelasting

670010 Roerende voorheffing op ontvangen intresten

670011 Roerende voorheffing op ontvangen dividenden (geen DBI)

670012 Roerende voorheffing op ontvangen dividenden (DBI)

670016 Roerende voorheffing  liquidatieboni of boni verkrijging eigen aandelen

670099 Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

670100 Geactiveerde overschotten van betaalde Belgische belastingen en voorheffingen (-)

670200 Geraamde belastingen

671000 Verschuldigde of gestorte belastingsupplementen op het resultaat van vorige boekjaren

671100 Geraamde belastingsupplementen

671200 Gevormde fiscale voorzieningen

672000 Buitenlandse belastingen op het resultaat van het boekjaar

672013 Roerende voorheffing op buitenlandse intresten

672014 Roerende voorheffing op buitenlandse dividenden van Belgische inrichtingen

672015 Roerende voorheffing op buitenlandse dividenden van buitenlandse inrichtingen

672017 Roerende voofheffing op buitenlandse liquidatieboni of boni verkrijging eigen aandelen - Belgische inrichting

672018 Roerende voofheffing op buitenlandse liquidatieboni of boni verkrijging eigen aandelen - Buitenlandse inrichting

673000 Buitenlandse belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

680000 Overboeking naar de uitgestelde belastingen

689000 Overboeking naar de belastingvrije reserves

690000 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar

691000 Toevoeging aan het kapitaal en de uitgiftepremie



692000 Toevoeging aan de wettelijke reserves

692100 Toevoeging aan de overige reserves

693000 Over te dragen winst

694000 Vergoeding van het kapitaal

694005 Vergoeding van het kapitaal - gewone dividenden

694010 Vergoeding van het kapitaal - dividenden uitgekeerd bij verkrijging eigen aandelen

694015 Vergoeding van het kapitaal - dividenden uitgekeerd bij overlijden, uittreding, ... van de aandeelhouder

694020 Vergoeding van het kapitaal - dividenden uitgekeerd bij de verdeling van het maatschappelijk kapitaal

694025 Vergoeding van het kapitaal - AFV dividenden

694030 Vergoeding van het kapitaal - dividenden van reconversievennootschappen

694035 Vergoeding van het kapitaal - dividenden van innovatievennootschappen

695000 Bestuurders of zaakvoerders

696000 Andere rechthebbenden

700000 Verkopen en dienstprestaties

701000 Kontante kassaverkopen

708000 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)

710000 Wijzigingen in de voorraden en in de bestellingen in uitvoering

712000 Wijzigingen in de voorraad goederen in bewerking

713000 Wijzigingen in de voorraad gereed produkt

715000 Wijzigingen in de voorraad onroerende goederen bestemd voor verkoop

717000 Wijzigingen in de voorraad bestellingen in uitvoering - aanschaffingswaarde

717100 Wijzigingen in de voorraad bestellingen in uitvoering - toegerekende winst

720000 Geproduceerde vaste activa

720001 Geproduceerde software

740000 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen

741000 Meerwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa

741100 Meerwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa - verkoop beperkt aftrekbare personenwagens

741101 Meerwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa - verkoop beperkt (90%) aftrekbare personenwagens

741102 Meerwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa - verkoop beperkt (80%) aftrekbare personenwagens

741103 Meerwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa - verkoop beperkt (70%) aftrekbare personenwagens

741104 Meerwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa - verkoop beperkt (60%) aftrekbare personenwagens

741105 Meerwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa - verkoop beperkt aftrekbare personenwagens

741106 Meerwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa - verkoop beperkt (50%) aftrekbare personenwagens

742000 Meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen

743000 Recuperatie van personeelskosten

743100 Ongevallen

743200 Gewaarborgde lonen

743300 Kredieturen - kredieten vorming

743400 Ondernemingsplan - aanwervingsplan

743500 Herintegratie - arbeid

743600 Lage lonen

743700 Maribel

743800 Loopbaanonderbrekeing

744000 Royalties

744100 Ontvangsten van zustervennootschappen

744200 Rechten inzake exploitatieconcessies

745000 Niet -professioneel verhuurmateriaal

745100 Verhuur van onroerende goederen - terreinen

745200 Verhuur van installaties en materialen

745300 Schadevergoeding voor verbreking huurovereenkomsten

745400 Bonus bij terugname van geconsigneerde verpakkingen

745500 Voordelen bij verhuur

745600 Verhuur van exploitatierechten

746000 Recuperatie van kosten bij derden

746100 Recuperatie van kosten bij derden ten laste van verzekeringsmaatschappijen

746110 Recuperatie van autokosten personenwagens (beperkt aftrekbaar) bij verzekeringsmaatschappijen

746111 Recuperatie van autokosten personenwagens (beperkt aftrekbaar 90%) bij verzekeringsmaatschappijen

746112 Recuperatie van autokosten personenwagens (beperkt aftrekbaar 80%) bij verzekeringsmaatschappijen

746113 Recuperatie van autokosten personenwagens (beperkt aftrekbaar 70%) bij verzekeringsmaatschappijen

746114 Recuperatie van autokosten personenwagens (beperkt aftrekbaar 60%) bij verzekeringsmaatschappijen

746115 Recuperatie van autokosten personenwagens (beperkt aftrekbaar 50%) bij verzekeringsmaatschappijen

746120 Recuperatie van autokosten personenwagens (onbeperkt aftrekbaar) bij verzekeringsmaatschappijen

746130 Recuperatie van autokosten overig rollend materieel (beperkt gebruik) bij verzekeringsmaatschappijen

746200 Recuperatie van kosten bij derden - gebruik van ingehouden garanties

746300 Andere recuperatie van kosten bij derden

746400 Recuperatie van voordelen van alle aard

746410 Voordeel van alle aard - autokosten



746411 Recuperatie van voordelen van alle aard - autokosten (beperkt aftrekbaar 90%)

746412 Recuperatie van voordelen van alle aard - autokosten (beperkt aftrekbaar 80%)

746413 Recuperatie van voordelen van alle aard - autokosten (beperkt aftrekbaar 70%)

746414 Recuperatie van voordelen van alle aard - autokosten (beperkt aftrekbaar 60%)

746415 Recuperatie van voordelen van alle aard - autokosten (beperkt aftrekbaar 50%)

746500 Recuperatie van afgeschreven schuldvorderingen

747100 Verkregen kortingen en ristorno's

747200 Commissies en makelaarslonen

748000 Verkoop van afval en schroot

748100 Verkoop van verpakkingsmateriaal

748400 Verkoop van onroerende goederen 

749000 Diverse bedrijfsopbrengsten 

750000 Opbrengsten uit financiële vaste activa - dividenden DBI 25 % RV Belgische inrichtingen

750010 Opbrengsten uit financiële vaste activa - dividenden DBI 20 % RV Belgische inrichtingen

750020 Opbrengsten uit financiële vaste activa - dividenden DBI 15 % RV Belgische inrichtingen

750030 Opbrengsten uit financiële vaste activa - dividenden DBI   0 % RV Belgische inrichtingen

750040 Opbrengsten uit financiële vaste activa - dividenden DBI 25 % RV buitenlandse inrichtingen

750050 Opbrengsten uit financiële vaste activa - dividenden DBI 20 % RV buitenlandse inrichtingen

750060 Opbrengsten uit financiële vaste activa - dividenden DBI 15 % RV buitenlandse inrichtingen

750070 Opbrengsten uit financiële vaste activa - dividenden DBI   0 % RV buitenlandse inrichtingen

750080 Opbrengsten uit financiële vaste activa - buitenlandse dividenden Belgische inrichtingen

750090 Opbrengsten uit financiële vaste activa - buitenlandse dividenden buitenlandse inrichtingen

750100 Opbrengsten uit financiële vaste activa - buitenlandse intresten

750200 Belgische liquidatieboni of boni verkrijging eigen aandelen - Belgische inrichting

750250 Buitenlandse liquidatieboni of boni verkrijging eigen aandelen - Belgische inrichting

750300 Belgische liquidatieboni of boni verkrijging eigen aandelen - Buitenlandse inrichting

750350 Buitenlandse liquidatieboni of boni verkrijging eigen aandelen - Buitenlandse inrichting

751000 Opbrengsten uit vlottende activa

752000 Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa

752100 Meerwaarden op de realisatie van aandelen

753000 Kapitaalsubsidies

753010 Kapitaalsubsidies landbouw

753100 Interestsubsidies

753110 Interestsubsidies landbouw

754000 Voordelige koersverschillen

755000 Voordelige afrondingsverschillen 

755001 Voordelige inventarisverschillen op vreemde valuta

758000 Voordelige betalingsverschillen

758100 Ontvangen korting voor contant

759000 Diverse financiële opbrengsten 

760000 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële vaste activa

760100 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa

761000 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa

762000 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten

763000 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa

763001 Meerwaarden op de realisatie van immateriële vaste activa

763002 Meerwaarden op de realisatie van materiële vaste activa

763100 Meerwaarden op de realisatie van aandelen

769000 Andere uitzonderlijke opbrengsten

769099 Opbrengsten uit belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

770000 Regularisering van belastingen en terugneming van fiscale voorzieningen

771000 Regularisering van verschuldigde of betaalde Belgische belastingen op het resultaat

771100 Regularisering van geraamde Belgische belastingen

771200 Regularisering van terugneming van fiscale voorzieningen

773000 Regularisering van buitenlandse belastingen op het resultaat

780000 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen

789000 Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves

789001 Opname van vroegere vrijgestelde reserves

789002 Opname van vroegere vrijgestelde reserves (geherinvesteerd)

789003 Opname van vroegere vrijgestelde investeringsreserve

790000 Overgedragen winst van het vorige boekjaar

791000 Onttrekking aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies

792000 Onttrekking aan de wettelijke reserve

792100 Onttrekking aan de overige reserves

793000 Over te dragen verlies

794000 Tussenkomst van vennoten (of van de eigenaar) in het verlies


