
   
 
I Inhoud van dit programma 
. raadpleeg de uitvoerige “inleiding en aanwijzingen voor gebruik”, opgenomen als deel 1 
(progrnaam aang86.1) van de programma’s! 
. aangifteprogramma voor Commodore 64. 
. aangifteprogramma voor ZX Spectrum en MSX. 
. de programma’s bestaan uit vier delen die elk afzonderlijk zijn op te starten; voor de MSX 
geldt dat het programma AANG86.3 in twee delen is gesplitst, n.l. AANG86.31 en 
AANG86.32. 
 
 
deel omvat         programmanaam 
1 inleiding een aanwijzingen voor gebruik    “aang86.1” 
2 boekingsprogramma ontvangsten/uitgaven    “aang86.2” 
3 aangifte inkomstenbelasting: A-E-T en B (1e gedeelte) – biljet “aang86.3” 
4 aangifte vermogenbelasting: B (2e gedeelte) – biljet   “aang86.4” 
 
II Aanwijzingen voor gebruik 
 
. Deel 1 van het programma bevat een uitgebreide toelichting. De informatie hieronder is een 
samenvatting daarvan. 
. Deel 2 is het boekingsprogramma. Hiermee kan mer eerst alle inkomsten en uitgaven 
rubriceren en sorteren. 
U heeft als u dit uitprint ook een keurig overzicht voor uw dossier. Dit is vooral gemakkelijk 
bij een grote aangifte. Men kan echter ook direkt met deel 3, de aangifte beginnen. 
Gebruik van het boekingsprogramma is dus niet noodzakelijk. 
. Deel 3 is het aangifteprogramma Inkomstenbelasting. 
. Deel 4 is het aangifteprogramma Vermogensbelasting. 
 
U laadt de programmadelen als volgt 
- Commodore: LOAD “prognaam” – RETURN 
- Spectrum  LOAD “prognaam” – ENTER 
- MSX  CLOAD “prognaam” – RETURN 
. einde en begin van een programmadeel wordt aangegeven met instructie “stop de tape” resp. 
“start de tape” 
. schermen worden (vrijwel altijd) geopend met de vraag: 
“vraag van toepassing j/n” en besloten met de vraag: 
“akkoord j/n” 
bij de eerste vraag geeft een 
- “j”: toegang tot het scherm 
- “n”: de volgende vraag 
bij de tweede vraag wordt bij 
- “j”: de input weggeschreven 
- “n”: de gegeven input gewist en de vraag herhaald. 
 
 
 
 



. de volgende input-regels zijn van toepassing 
 
bij       ingave/gebruik van 
-(j/n) of akkoord (j/n)     -“j” of “n” 
-(d/m)       -dag (bijv. 01) en maand (bijv. 07) 
-(d/m/j)      -als dag en maand, doch tevens jaar (bijv. 
       30 = 1930) 
- gevraagd bedrag     -gevraagd bedrag of “RETURN” (=0,00) 
       c.q. “ENTER (=0,00) 
-“wilt u dit op de printer (j/n)    -“j” of “n” 
-“druk op een toets”     -willekeurige toets 
-beëindiging aanmaak van bijlage   -(letters) stop of STOP, gevolgd door 
       RETURN of ENTER 
 
ingave/gebruik van   geeft 
“RETURN” of “ENTER”  0.00 
0     0.00 
0.1     1.00 
001     1.00 
1.1     1.10 
1     1.00 
10     10.00 
100     100.00 
100-     geweigerd 
100+     geweigerd 
-100     -100.00 
+100     geweigerd 
 
gebruik van   betekent 
<    kleiner dan, jonger dan, niet meer dan 
>     groter dan, ouder dan, meer dan 
periode   indien maand 30 of minder dagen heeft, lees van-tot als: “tot” 
    indien maand 31 dagen heeft, lees van-tot als: “tot en met” 
 
III Rekeningnummers boekingsprogramma 
 
N.B. Raadpleeg voor een goed en optimaal gebruik van boekingsprogramma 
ontvangsten/uitgaven de “inleiding en aanwijzing voor gebruik”, opgenomen als deel I 
(prognaam aang86.1) van beide programma’s! 
 
Rekeningnummers boekingprogramma cassette 
 
 1 bet autokstn  B 14 p u studie  B  
 2 verg autokstn  B 15 kstn p u  B   
 3 overige ink.arb B 16 bet autokstn  P   
 4 kstn ov ink arb B 17 verg autokstn  P   
 5 reiskosten  B 18 overige ink. arb. P   
 6 verg. reiskstn  B 19 kstn.ov. ink. arb. P   
 7 kstn van verw  B 20 reiskosten  P  
 8 kstn vergoeding B 21 verg.reiskstn  P   



 9 -------------------  22 kstn van verw.  P 
10 -------------------  23 kstn vergoeding P  
11 -------------------  24 -------------------  
12  p u arbeid  B 25 -------------------  
13 p u ziekte ca  B 26 ------------------- 
   
27 p u arbeid  P 64   bet. pr. volksverz.   
28 p u ziekts ca.  P 65   rest pr. volksverz.  
29 p u studie  P 66   -------------------  
30 kstn p u   P 67   bet. uitk. lvnsonderh   
31 ink onderverhr  68   bet. echtsch uitk. 
32 kstn onderverhr  69   bet. ov per uitk. 
33  ontv. renten   70   ------------------- 
34 ontv. rente knd  71   giften 
35 kstn. tzv renten  72   ziektekstnverz. B 
36   -------------------  73   ontv. vergoeding B 
37   -------------------  74   huisarts  B 
38   bet. rente eig. wo  75   tandarts  B 
39   per betal. eig. wo  76   specialist  B 
40   kstn. groot onderh.  77   apoth/drogist  B 
41   kstn. schilderwerk  78   ziekenhuis 
42   ontv. huur eig/2e w  79   opticien 
43   -------------------  80   ------------------- 
44   ontv. huur/pacht  81   ziektekstnverz  P 
45   bet. rente geldl.  82   ontv vergoeding P 
46   per bet. onr. goed  83   huisarts  P 
47   onderh. onr. goed  84   tandarts  P 
48   ov. kstn. onr. goed  85   specialist  P 
49   -------------------  86   apoth/drogist  P 
50   -------------------  87   ziekenhuis  P 
51   rente obligaties  88   opticien  P 
52   nederl. dividend  89   ------------------- 
53   ppm dividend   90   ------------------- 
54   overig dividend  91   uit. lvnsonderh. B 
55   buitenl dividend  92   studiekstn.  B 
56   kstn. nederl. div.  93   verg. studiekstn. B 
57   kstn. ppm. div.  94   uitg. gezinshulp B 
58   overige kstn.   95   ------------------- 
59   -------------------  96   uitg.lvnsonderh. P 
60   ontv uitk lvnsonderh  97   studiekstn.  P  
61   ontv echtsch uitk.  98   verg.studiekstn P 
62   ontv ov. per uitk.  99   uitg.gezinshulp P 
63   -------------------    
 
Aanvulling op de LOAD-instructie 
U kunt volstaan met de instructie LOAD voor Commodore “LOAD” voor Spectrum en 
CLOAD voor MSX. Daarmee kunt u het programma starten. Alle 4 onderdelen worden dan 
automatisch geladen. Het is van belang dat u (de eerste keer) daarbij de cassetterecorder op nu 
zet en aantekent bij welke tellerstand de onderdelen 2, 3 en 4 beginnen. U kunt dan later de 



onderdelen afzonderlijk laden door eerst de tape door te spoelen en dan te laden met de laad-
instructie. 
 
Printergebruik 
Voor elke computer geldt dat in de programma’s alleen een voorziening is getroffen voor de 
printers die zonder enige interface kunnen worden aangesloten. 
Voor printers die een aparte besturing via een interface behoeven is geen voorziening 
opgenomen. 
Het is mogelijk zelf een printroutine op te nemen, echter men dient er rekening mee te houden 
dat door de uitgebreidheid van de programma’s een dergelijke routine de foutmelding “out of 
memory” kan veroorzaken. 
In de programma’s staat de aansturing van de standaardprinter op de regelnummers 9550-
9590. 
Bij de Commodore wordt aan het begin van elk programma een machinecode programma 
ingelezen welke begint op geheugenadres 50000. 
 
MSX-computers 
De MSX programma’s wijken af van de Commodore en ZX Spectrum programma’s, daar 
waar het gaat om het gebruik van het beschikbare BASIC geheugen. 
Het BASIC geheugen is bij de MSX computers ongeveer 28K. 
Men dient bij het opstarten van een programma altijd eerst de computer uit te zetten en met de 
kleinst mogelijke configuratie te werken. Door het indrukken van de CONTROL-toets bij het 
opstarten van de computer wordt bijvoorbeeld slechts een drive geïnitialiseerd en dit levert 
extra geheugenruimte voor BASIC op. 
Door het beperkte BASIC geheugen kunnen in programma AANG86.2 slechts 14 getallen per 
rekening worden ingegeven. Het programma AANG86.3 (aangifte inkomstenbelasting) is 
gesplitst in twee delen: AANG86.31 en AANG86.32. In AANG86.31 zijn de eerste 24 vragen 
van het A-biljet opgenomen, waarna men de ingetoetste gegevens naar een disk op cassette 
kan wegschrijven. Vervolgens dient AANG86.32 te worden geladen, waarmee na het weer 
inlezen van de gegevens het restant van het biljet kan worden afgewerkt. Inhoudelijk zijn alle 
programma’s gelijk aan die van de Commodore en ZX Spectrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c) 1985 KLUWER 
De uitgever en de auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke direct 
of indirect het gevolg is van het gebruik van dit programma. De uitgever en de auteurs 
behouden zich het recht voor om zonder dat hier verplichtingen uit vorrtvloeien het produkt te 
wijzigen. Kopiëren,verhuren, uitlenen of in bruikleen geven van dit programma zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KLUWER is verboden. Tegen overtreders zullen 
gerechtelijke stappen worden ondernomen. 
 


