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Als je ondernemer bent krijg je te maken met administratie. 

De boekhouding. Je stuurt facturen aan afnemers of 

krijgt betaald bij de kassa. Je ontvangt inkoopfacturen en 

bonnetjes voor alles wat je koopt. Een paar keer per jaar doe 

je btw-aangifte en na afloop van elk jaar moet je aangifte 

doen voor de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting. 

Op 31 december loopt het boekjaar af. Weet jij wat je precies 

moet doen om het nieuwe jaar goed te beginnen en de 

Belastingdienst tevreden te houden? De jaarafsluiting is de 

eerste stap. Je leest er alles over in dit boekje.  

Introductie
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Boekjaar afsluiten? Zo doe je dat 

Handig om te weten: zo ga je om met de 
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Jaarafsluiting? Wat is dat?  
En waar heb je het voor nodig?  

Om belastingaangifte te kunnen doen moet je 
weten hoeveel je hebt verdiend. Wat was je omzet, 
heb je winst gemaakt? Wat voor saldo had je op de 
bank aan het begin en eind van het jaar? Met de 
jaarafsluiting leg je al die bedragen vast. Je zegt 
hiermee als het ware: dit was de stand van zaken op 
31 december en hier beginnen we op 1 januari. 

Wanneer moet je het boekjaar afsluiten?  

De jaarafsluiting doe je aan het begin van het nieuwe 

boekjaar, dus vanaf 1 januari. Ben je pas in december 

begonnen met je nieuwe bedrijf? Ook dan sluit je het 

boekjaar af aan het begin van het nieuwe kalenderjaar.  

De Belastingdienst wil namelijk jouw resultaten aan het eind 

van elk jaar (dus op 31 december) kunnen zien. Je moet je 

hele administratie tot 7 jaar na afsluiting van het boekjaar 

bewaren. Zorg dat je het goed doet. 

Met de jaarafsluiting leg je vast hoe het 
was aan het eind van het jaar.
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Je kunt op twee manieren werken met SnelStart:  

 Op je computer, met onze desktopmodule SnelStart 12 

 (download hem hier.) 

 Via je webbrowser of mobiele app, met SnelStart Web 

 (hier log je in.) 

Je hoeft niet te kiezen! 

In SnelStart 12 heb je de meest uitgebreide mogelijkheden. 

Heb je het pakket inBalans, inZicht of de uitbreiding 

inControle, dan werk je meestal in SnelStart 12. Je kunt 

hierin je administratie online zetten om de samenwerking 

met je accountant zo makkelijk mogelijk te maken. Staat 

je administratie eenmaal online, dan kun je er ook vanuit 

SnelStart Web of de app bij.  

https://www.snelstart.nl/snelstart-download
https://www.snelstart.nl/loginpagina


6SnelStart E-book   Jaarafsluiting

Werk je juist voornamelijk in SnelStart Web, dan staat jouw 

administratie al online. Je kunt er dan ook bij via SnelStart 

12 (en natuurlijk de app). Ook met de pakketten inStap en 

inKaart kun je werkzaamheden uitvoeren in SnelStart 12, al 

is SnelStart Web eenvoudiger. 

 

De ontwikkelingen in SnelStart Web gaan snel en er kan 

steeds meer. Heb je het al een tijdje niet geprobeerd?  

Ga eens naar web.snelstart.nl en neem een kijkje! 

Spreek met je accountant of boekhouder af wie welke 

werkzaamheden uitvoert.   

Veiligheid voor alles 

Vind je het online zetten van je administratie spannend?  

Dat kunnen we ons voorstellen. Jouw SnelStart-

administratie staat veilig op de servers van Microsoft in 

Nederland. Crasht je computer, wordt hij gestolen, gaat je 

kantoor in vlammen op? Je administratie staat daar nog 

steeds veilig en je kunt er met een nieuwe computer (of 

met je mobiel!) altijd bij. We gebruiken de allerveiligste 

inlogmethoden, zodat een ander niet zomaar bij jouw 

gevoelige gegevens kan. Je kunt af en toe voor jezelf een 

back-up maken, zodat je een extra kopie hebt.

http://web.snelstart.nl
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De jaarafsluiting is een belangrijke handeling in  
de boekhouding, die goed moet gebeuren.  
Het terugdraaien ervan geeft een hoop gedoe 
en als het niet klopt krijg je problemen met de 
Belastingdienst. Werk jij samen met je boekhouder  
of accountant? Dan is het verstandig de jaarafsluiting 
daar te laten uitvoeren. Je moet nog wel een aantal 
dingen zelf doen.  

 

Jaarafsluiting, kan je dat zelf?  
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Werk je in SnelStart Web online samen met je boekhouder  

of accountant, dan doet die de jaarafsluiting voor je.  

Zonder die online samenwerking kun je de jaarafsluiting 

zelf doen in SnelStart Web of SnelStart 12. In SnelStart Web 

verschijnt hierover dan een melding in je scherm.  

Ook dan kun je het boekjaar nog steeds laten afsluiten door 

je boekhouder of accountant. 

Weetje… 

Toen iedereen nog met een volledig papieren boekhouding 

werkte, sloot je het boekjaar af door alle totalen op te tellen. 

Balanstotalen (de waarde van je eigendommen, tegoeden, 

schulden), verlies of winst, openstaande rekeningen en 

saldi in kas of op de bank nam je over naar een nieuw boek 

voor het nieuwe jaar. De computer rekent nu het meeste 

automatisch voor je uit. 

tip

Toen iedereen nog met een volledig 
papieren boekhouding werkte, begon je 
het nieuwe jaar in een nieuw boek.
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Nog niet klaar?  
Voorlopige jaarafsluiting  

Het nieuwe jaar is begonnen en de eerste bonnen en 
inkoopfacturen komen binnen. Die wil je natuurlijk 
gelijk verwerken. En zodra je werk verzet hebt, wil je 
ook gelijk je eerste factuur van het jaar versturen. In 
SnelStart 12 moet je dan eerst van boekjaar wisselen. 
Je klikt in het tabblad Boekhouden op Boekjaar 
wisselen en klikt het nieuwe jaar aan. Al je saldo’s 
staan dan ineens op €0! Wat nu?

  
Geen nood. Dit komt doordat het jaar nog niet is afgesloten. 

Ben je nog niet helemaal klaar met de boekhouding 

van het afgelopen jaar? Dan kun je ervoor kiezen alleen 

de dagboeken van het vorige boekjaar af te sluiten. Dit 

noemen we ook wel een voorlopige jaarafsluiting. Hiermee 

wordt de eindbalans van deze dagboeken overgenomen 

als beginbalans van het nieuwe boekjaar. Jij kan weer 

onbezorgd verder ondernemen en de jaarafsluiting regel je 

later (of je laat het doen door jouw accountant).  

Hiermee wordt de eindbalans van onze 
dagboeken overgenomen als beginbalans.
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let op

Handig om te weten: Werk je in SnelStart Web, dan heb je het 

makkelijker: de saldo’s lopen door aan het begin van het nieu-

we jaar. Je hoeft dus geen voorlopige jaarafsluiting te doen. 

Natuurlijk moet het jaar nog wel netjes worden afgesloten. 

Bespreek met je boekhouder of accountant wie dit doet. 

Zo werkt de voorlopige jaarafsluiting 

Je wilt een voorlopige jaarafsluiting doen voor het 
boekjaar 2021: 

 Zorg dat je in je administratie in het boekjaar 2021 zit. 

 Ga naar het tabblad Boekhouden en kies Boekjaar  

 afsluiten. 

 Selecteer de optie Alleen dagboekrekeningen. 

 Klik daaronder op de knop Jaar 2021 afsluiten. 

 Bevestig de vraag of je het boekjaar 2021 wilt afsluiten 

 met de knop Ja. 

Meer weten? Filmpje kijken? Ga naar ons Kennisplein. 

Heb je in januari een verschil ontdekt tussen het saldo van 

de balans grootboek rekeningen in SnelStart Web en in 

SnelStart 12? Lees dan dit artikel.

https://kennisplein.snelstart.nl/klanten/s/article/starten-met-boekjaar-afsluiten#voorlopigejaarafsluiting
http://kennispleinweb.snelstart.nl/nl/een-saldoverschil-op-de-balans
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let op

Nieuw boekjaar,  
nieuw factuurnummer? 

Veel ondernemers vinden het fijn om een nieuw 
jaar met een nieuwe factuurnummerreeks te 
beginnen. Begonnen je factuurnummers in 2021 
allemaal met 2021-, dan wil je in 2022 misschien 
wel factuurnummers beginnen met 2022-. Bij de 
(voorlopige) jaarafsluiting in SnelStart 12 kun je een 
nieuwe factuurnummerreeks beginnen. Het kan  
ook later. Je leest het hier.

Wil je het volgende factuurnummer in SnelStart Web 

aanpassen? Typ dan in het zoekvenster bovenin SnelStart 

Web Volgend factuurnummer wijzigen. In de pop-up die 

verschijnt tik je het eerstvolgende factuurnummer in dat je 

wilt gebruiken en klik je op Opslaan. 

De Belastingdienst eist dat je binnen een boekjaar een 

opeenvolgende reeks factuurnummers gebruikt.  

Je kunt dus nooit zomaar midden in het boekjaar de 

nummering aanpassen.  

https://kennisplein.snelstart.nl/klanten/s/article/nieuw-factuurnummer-instellen-bij-boekjaar-afsluiten
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Boekjaar afsluiten?  
Zo doe je dat 

Handig om te weten:  

* Als je als ondernemer online samenwerkt met je 

accountant of boekhouder, kun je in SnelStart Web niet zelf 

de jaarafsluiting doen. Alleen je boekhouder of accountant 

kan dat dan voor je doen. Wel kun je tot die tijd gewoon 

doorwerken in je administratie.   

* In SnelStart 12 kan zowel de ondernemer als de 

boekhouder/accountant het boekjaar afsluiten, ook bij 

online samenwerken.  
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let op

De makkelijkste manier: In drie stappen  
het boekjaar afsluiten in SnelStart Web 

In het menu van SnelStart Web vind je, vanaf het pakket 

inKaart, onder ‘Financieel’ de optie ‘Jaarafsluiting’. Hier kun je 

in drie stappen het afgelopen boekjaar afsluiten. De eerste 

keer geef je de juiste grootboekrekeningen aan. Als deze niet 

veranderen wordt een volgende jaarafsluiting hierdoor nog 

eenvoudiger.  

Werk je met kostenplaatsen of marge/globalisatie dan kun 

je het boekjaar (nog) niet afsluiten in SnelStart Web. In dat 

geval doe je de jaarafsluiting in SnelStart 12. Hoe dat werkt 

lees je in het volgende hoofdstuk. 

Gemarkeerde boekingen en openstaande 
facturen bijwerken  

In de eerste stap check je de gemarkeerde boekingen en 

de nog openstaande inkoop- en verkoopfacturen. Zijn alle 

bankmutaties opgehaald en verwerkt? Klopt je banksaldo? 

Waar nodig werk je de gegevens bij. Heb je alles bijgewerkt, 

dan ga je naar stap 2. 

stap 1
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Btw-rekeningen leegboeken 

SnelStart laat je pas verder gaan met de jaarafsluiting als alle 

btw-aangiften voor het betreffende boekjaar zijn verzonden. 

Na het eenmalig instellen van de btw-grootboekrekeningen 

maakt SnelStart automatisch de juiste boekingen. Het 

saldo van de balansrekening met de nog af te dragen of 

te ontvangen btw staat na de jaarafsluiting direct op de 

beginbalans in het nieuwe boekjaar. Het programma boekt 

de afrondingsverschillen tussen de berekende en afgeronde 

btw-bedragen op betalingsverschillen.  

Heb je vragen over de btw- of ICP-aangifte? Kijk dan eerst 

eens op onze speciale pagina over de btw- en ICP-aangifte.  

Hier vind je een antwoord op de meest gestelde vragen.

stap 2

stap 3

https://www.snelstart.nl/faq-btw-en-icp
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Resultaat wegboeken 

De software boekt het resultaat weg naar de gekozen 

balansrekening(en). Je kunt eventueel per resultaat 

aangeven hoe je dit wilt verdelen over meerdere firmanten. 

Vervolgens verwerk je ook de privéstortingen en -opnamen. 

Werk je met RGS? Dan herkent en toont SnelStart 

automatisch de grootboekrekeningen voor privéstortingen 

en -opnamen. 

De uitgebreide uitleg vind je op ons Kennisplein.  

Wijzigingen maken? 

Na het afronden van de jaarafsluiting boekt 

SnelStart automatisch de beginbalans in het dagboek 

Tussenrekening balans. Je kunt hier nog extra regels aan 

toevoegen of wijzigen.   

Mocht je hele grote wijzigingen willen doorvoeren, die van 

invloed zijn op je resultaat of balans, dan kun je voor het 

laatst afgesloten boekjaar de jaarafsluiting terugdraaien. 

Ga opnieuw naar Financieel > Jaarafsluiting. Open de 

jaarafsluiting en klik op Opnieuw berekenen. Twijfel je?  

Ga dan niet zelf aan de slag, maar vraag je boekhouder of 

accountant om hulp. 

Handige checklist.

https://kennisplein.snelstart.nl/klanten/s/article/starten-met-boekjaar-afsluiten-in-web
https://www.snelstart.nl/hubfs/2021/Jaarafsluiting%202021/Jaarafsluiting_Checklist_2021_SnelStart.pdf
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Handig om te weten:  
zo ga je om met de kleine-
ondernemersregeling (KOR)

Het eind van het boekjaar is een mooi moment om 
even stil te staan bij je omzet en de mogelijkheden bij 
de Belastingdienst. Blijft jouw omzet per kalenderjaar 
onder de €20.000? Dan kom je in aanmerking voor 
de kleineondernemersregeling. Je hoeft dan geen 
btw (omzetbelasting) te rekenen over je facturen. Het 
betekent wel, dat je ook geen btw kunt terugvragen 
over je inkopen.  
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let op

Wel of niet meedoen? 

Je kiest zelf of je aan deze regeling wilt meedoen. Aanmelden 

doe je uiterlijk 4 weken voor het begin van de volgende 

btw-periode. Meestal dus voor het volgende kwartaal; 

het handigst natuurlijk voor het begin van het jaar – dan 

profiteer je er het hele jaar van. De KOR geldt niet met 

terugwerkende kracht.  

 

Je doet mee voor een periode van tenminste drie jaar. Komt 

jouw omzet in de tussentijd toch boven de €20.000 uit, 

dan meld je je af en kun je drie jaar niet meer meedoen. 

Blijft je omzet onder de grens, dan kun je je tussentijds niet 

afmelden. Hou er rekening mee dat je dan dus ook op grote 

investeringen de btw niet kunt terugvorderen. Check de site 

van de Belastingdienst voor alle regels en uitzonderingen.

In het SnelStart dashboard zie je in één oogopslag wanneer 

je omzet boven de €20.000 komt. Belangrijk, want je moet 

zelf doorgeven aan de Belastingdienst dat je weer btw-

plichtig bent. Zo voorkom je hoge naheffingen. 

Blijft je omzet onder de grens, dan kun je je 
tussentijds niet afmelden.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/wel-of-niet-meedoen-aan-de-kleineondernemersregeling
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Makkelijk instellen in je administratie 

Heb je je aangemeld voor de kleineondernemersregeling, 

dan stel je dat eenvoudig in SnelStart Web in. Over jouw 

facturen wordt dan geen btw berekend en er wordt ook 

geen btw-aangifte voor je klaargezet. Dat scheelt weer tijd. 

 Zo stel je de KOR in SnelStart Web in. 

 Zo gaat instellen in SnelStart 12.

Slim beslissen 

Weet je niet zeker of het aanmelden voor de KOR in  

jouw voordeel is? Bespreek het met je boekhouder of 

accountant. Zij kunnen je helpen de juiste keuze te maken. 

Meer informatie over de regeling vind je op de site van  

de Belastingdienst. 

https://kennisplein.snelstart.nl/klanten/s/article/kleineondernemersregeling-kor-instellen-in-web
https://kennisplein.snelstart.nl/klanten/s/article/kleineondernemersregeling-kor-instellen-in-versie-12
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/
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Wist je dat…  

Je de definitieve jaarafsluiting van het 
afgelopen boekjaar nog kunt terugdraaien?  

In SnelStart 12 ga je naar het tabblad Boekhouden, kies 

je voor Boekjaar afsluiten en selecteer je Jaarafsluiting 

[boekjaar] terugdraaien. In SnelStart Web werk je de 

boekingen in het voorgaande boekjaar bij en kies je 

Financieel > Jaarafsluiting. Open de betreffende jaarafsluiting 

en klik op Opnieuw berekenen. Let wel op: als je eenmaal 

je aangifte inkomstenbelasting hebt ingediend loop je het 

risico dat je aangifte hierdoor niet meer klopt. Vraag altijd je 

boekhouder of accountant om hulp. 

https://kennisplein.snelstart.nl/klanten/s/article/de-jaarafsluiting-terugdraaien
https://kennisplein.snelstart.nl/klanten/s/article/starten-met-boekjaar-afsluiten-in-web#afsluitingterugdraaien
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Je een handig stappenplan voor de 
jaarafsluiting kunt downloaden? 

Deze handige download helpt je stap voor stap het 

proces door. Twijfels? Kom je er niet uit? Je boekhouder of 

accountant staat klaar om je te helpen.  

Je in SnelStart Web gewoon door kunt werken 
in je administratie, ook als je het boekjaar nog 
niet hebt afgesloten?  

SnelStart Web neemt het saldo van de balansrekeningen 

automatisch mee naar het nieuwe boekjaar, ook als 

het vorige boekjaar nog niet afgesloten is. Zo kan je als 

ondernemer gewoon verder werken in de boekhouding 

en kan de jaarafsluiting later worden geregeld. In SnelStart 

12 doe je een voorlopige jaarafsluiting om te kunnen 

doorwerken. In beide gevallen sluit je het boekjaar 

definitief af als je alle administratieve handelingen voor het 

voorgaande jaar hebt afgehandeld.  

https://www.snelstart.nl/hubfs/2021/Jaarafsluiting%202021/Jaarafsluiting_Checklist_2021_SnelStart.pdf
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Een definitief afgesloten boekjaar opnieuw kan 
worden afgesloten? 

Het boekjaar is afgesloten, maar er missen saldo’s. Wat nu? 

Misschien heb je na de jaarafsluiting toch nog iets geboekt  

in het oude boekjaar. Had die laatste inkoopfactuur een 

datum in het oude jaar? Heb je nog bonnen ingescand? 

Het is geen probleem. Je kunt het boekjaar nog een keer 

afsluiten. Dan worden alle boekingen van het afgelopen 

boekjaar alsnog meegenomen.  Zo werkt het in SnelStart 

Web en SnelStart 12.

 

Je heel veel tijd bespaart als je je accountant 
online toegang geeft tot je administratie? 

In een paar kliks geef jij jouw accountant toestemming om 

mee te kijken in jouw administratie. Even meekijken bij een 

boeking, de btw-aangifte voor je verzorgen, advies geven bij 

financierings- of andere zakelijke vraagstukken, daar heeft je 

accountant toch meer verstand van. Ook de jaarafsluiting en 

aangifte inkomstenbelasting kan je accountant of boekhouder 

zo veel makkelijker voor je regelen, omdat de toegang tot je 

gegevens al geregeld is. Wil je je toestemming intrekken, dan 

is dat ook weer met een druk op de knop gedaan.  

We hebben een handig stappenplan waarmee je snel online 

samenwerken instelt in SnelStart. 

https://kennisplein.snelstart.nl/klanten/s/article/starten-met-boekjaar-afsluiten-in-web#afsluitingterugdraaien
https://kennisplein.snelstart.nl/klanten/s/article/starten-met-boekjaar-afsluiten-in-web#afsluitingterugdraaien
https://kennisplein.snelstart.nl/klanten/s/article/ik-heb-een-verschil-in-mijn-eindsaldo-kolommenbalans-en-beginbalans
https://www.snelstart.nl/hubfs/BLOG_afbeeldingen/2020/Jaarafsluiting%202020/Checklist_Online_samenwerken_2020_SnelStart.pdf
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Je hebt het boekjaar goed afgesloten. Hoe was jouw jaar? 

Heb je winst gemaakt? Is je omzet gegroeid? Zijn er 

seizoensinvloeden te zien? De jaarafsluiting doe je niet 

alleen voor de Belastingdienst. Het kan je ook waardevolle 

inzichten geven in je prestaties. Daarmee geef je jezelf 

de mogelijkheid om je pad voor het komende jaar aan te 

passen. Wat ging er goed? Wat kan er beter? Heb je daar 

hulp bij nodig? Je boekhouder of accountant is je beste 

vriend(in). Werk online samen en vraag om hulp. Zo kun je 

echt groeien als ondernemer. 

Énnn dooorrr… 
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SnelStart maakt boekhouden makkelijk. Als jij druk bezig 

bent je bedrijf uit te bouwen dan wil je zo snel mogelijk klaar 

zijn met je boekhouding. Bonnen inscannen, facturen maken, 

bankmutaties automatisch verwerken, btw-aangifte doen, je 

hebt het zo voor elkaar. Zo kun je door met het échte werk. 

Dit boekje is voor jou.  
Van SnelStart.  

In 7 simpele stappen naar een  
geautomatiseerde administratie met SnelStart

Lees meer over het gratis 7-stappen programma

https://www.snelstart.nl/tijdbesparen/v2?utm_source=e-book-Tijdbesparen&utm_medium=ebook&utm_campaign=tijdbesparen
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Jonneke Duin is tekstschrijver en 
content-marketeer. Bij SnelStart  
en al jaren als freelancer. 

‘Schrijven doe ik al zolang ik me kan 

herinneren. Mijn moeder gaf me een 

pen en papier toen ik als eenjarig 

meisje in de box zat. Ik was uren zoet.’ 

E-books en blogs schrijft Jonneke vanuit 

haar ervaring als ondernemer. Omdat 

ze veel heeft geleerd van alles wat fout 

ging (en dat was nogal wat). Dat helpt 

jou dan weer vooruit. 

Redactie: Marjolijne Banks - van der Ven
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Over de schrijver
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De inhoud van dit boekje is met de grootste zorg 

samengesteld. Toch kan het zijn dat de regels inmiddels zijn 

aangepast, of jouw situatie onder de uitzonderingen valt. 

Check daarom altijd met je boekhouder of accountant of je 

het goed doet. Komen jullie er samen niet uit? Vraag dan  

de Belastingdienst.
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