
40. Gaston Software

Facturen en Interne facturen? 

In Gaston maakt u werkplaatsfacturen.

Indien u een interne factuur wilt maken, kunt u de order rechtsboven op “Intern” zetten.
Via de tab “Finance” op de order kunt u de Interne kosten verder uitsplitsen.

n.v.t. (basis)
Intern (eigen wagenvoorraad)
Service (gratis klanten service)
Garantie (na autoverkoop)

Indien u hier geen keuze maakt, dan geldt “n.v.t. (basis)” waarbij Gaston kijkt naar de koppeling in 
Finance, basisgegevens, koppelingen. Hier staat grootboek 2200 (tussenrekening intern).
De journaalpost van de interne factuur is dan:
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Via Werkplaats, basisgegevens, Onderdelen, Onderdelen koppeling finance en
via Werkplaats, basisgegevens, Diensten, Diensten koppeling finance kunt u zowel voor klanten 
facturen als ook voor de overige soorten interne orders een alternatieve journalisering definiëren.
Hier kunt u tevens gebruik maken van de groepen waarbinnen diensten en/of onderdelen vallen.

Hieronder ziet u de journalisering waarbij op de factuur is aangegeven om via “Intern (eigen 
wagenvoorraad)” te boeken. De journaalpost lijkt identiek maar de interne kosten staan nu op 
grootboekrekening 2201 i.p.v. 2200. 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Uitsplitsingen onderdelen en diensten

Uitsplitsing onderdelen (Onderdelen koppeling Finance) 
In dit scherm kun je per artikelgroep per btwgroep per wel/geen marge en per wel/geen claim 
aangeven op welke rekening de omzet en de kostprijs voorraad geboekt dienen te worden. Dit 
overruled dan de rekening die in de standaard koppelingen is opgegeven.

Groep
Met dit veld kun je per onderdeelgroep definiëren, op welke rekeningen geboekt dient te worden.
Deze mag ook leeg gelaten worden, zodat deze geldt voor alle onderdelen.
BTW
Dit geeft aan in welke btw groep het onderdeel valt. Let op: dit heeft niets te maken met of er op 
de factuur wel of geen btw berekend dient te worden. Voorbeeld: indien een marge-onderdeel 
gefactureerd wordt, zal dit onderdeel meestal in de btw groep hoog vallen, alhoewel op de factuur 
zelf deze btw niet berekend wordt. Echter in de margeglobalisatie moet dit onderdeel wel met btw 
hoog meeberekend worden.
Marge
Indien een onderdeelregel op “marge” is gezet, zal in deze uitsplitsing gekeken worden naar een 
onderdeel regel waarin dit aangevinkt staat.
Claim
Indien een onderdeelregel op “claim” is gezet, zal in deze uitsplitsing gekeken worden naar een 
onderdeel regel waarin dit aangevinkt staat.
Interne kostensoort
Deze is alleen van toepassing bij het doorboeken van interne facturen.
Rekening kosten 
Deze is alleen van toepassing bij het doorboeken van interne facturen.
Rekening omzet
De omzetrekening waarop geboekt dient te worden.
Rekening kostprijs voorraad
De kostprijsrekenig waarop geboekt dient te worden.
Deze is alleen van toepassing indien u met de module “onderdelen voorraad” werkt .
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Omzetrekening in dienst
In de dienst kan een rekeningnummer ingegeven worden, waarop de omzet van die dienst geboekt 
dient te worden. Dit rekeningnummer overruled de uitsplitsing van diensten en de omzetrekening 
die standaard gekoppeld is.

Uitsplitsing diensten (Diensten koppeling finance) 
In dit scherm kun je per dienstgroep per btwgroep en per wel/geen claim aangeven op welke 
rekening de omzet geboekt dienen te worden. Dit overruled dan de rekening die in de koppelingen 
is opgegeven.

Groep
Met dit veld kun je per dienstgroep definiëren, op welke rekeningen geboekt dient te worden.
Deze mag ook leeg gelaten worden, zodat deze geldt voor alle diensten.
BTW
Dit geeft aan in welke btw groep de dienst valt. Let op: dit heeft niets te maken met of er op de 
factuur wel of geen btw berekend dient te worden. 
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Claim
Indien een dienstregel op “claim” is gezet, zal in deze uitsplitsing gekeken worden naar een 
diensten regel waarin dit aangevinkt staat.
Interne kostensoort
Deze is alleen van toepassing bij het doorboeken van interne facturen.
Rekening kosten 
Deze is alleen van toepassing bij het doorboeken van interne facturen.
Rekening omzet
De omzetrekening waarop geboekt dient te worden.
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