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1. Fiscale fiches 281.20

Belcotax-on-web heeft op 6 februari 2023 haar website
geopend om de fiscale fiches 281.20 in te dienen. Deze
betreffen de bezoldigingen van bedrijfsleiders over het
kalenderjaar 2022.

Met deze update is de WINexpert+ (met optie 002)
reeds aangepast om deze nieuwe versie te kunnen
opmaken en opladen. Voor zover de reeds ingetypte
gegevens van 2021 relevant zijn voor de nieuwe versie
zullen deze automatisch als voorstel verschijnen.

Opgelet:   u moet deze fiches ingediend hebben vóór 1
maart 2023. Als er al sprake zou zijn van uitstel zult u
dit lezen op de website van Belcotax.

2. Uitbreiding dashboard met populaire ratio's

Het Dashboard van de WINexpert+ Boekhouding biedt
een inzicht in winstgevendheid en financiële toestand
van de onderneming, van klein naar groot.

Voor de licenties met de optie jaarrekeningen is dit
dashboard nu uitgebreid met de ratio's:

• Solvabiliteit

• Liquiditeit in ruime zin

• Liquiditeit in enge zin

Tevens zijn er voor de BV's de volgende (indicatieve)
testen toegevoegd:

• Liquiditeit

• Netto-actief

Om die ratio's (en testen) ook te zien volstaat het op de
knop "Toon ook ratio's" te klikken.

Ook is het nu mogelijk om de automatisch berekende
Btw-totalen aan te passen (met de boodschap deze
manueel aangepast te hebben). Op de bedragen
klikken volstaat om ze aan te kunnen passen.
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1. Scrollen met de muis

De WINexpert+ maakte gebruik van het programma
FreeWheel om het scrollen met de muis te integreren.

Nu hebben we het scrollen programmatorisch
geïntegreerd, in de WINexpert+ Boekhouding en in de
Facturatieprogramma's.

Daarbij denkt u wellicht eerst aan de 'grids' (de Excel-
achtige roosters), waarin u gegevens ziet, zoals
balansen, historieken, dagboeken, enzovoorts.

We zijn echter verder gegaan:

• Houd de muis boven een datum-veld en met
het scroll-wieltje doorloopt u sneller datums dan
u wellicht zelf kunt intypen.

• Houd de muis boven een klanten- of
leveranciersnummer en met het scroll-wieltje
loopt u daar doorheen.

• Grootboekrekeningnummer? Scroll er door
heen!

• Btw-voeten? Met het wieltje scrollt u door de
voeten.

• Voorstellen in aankoop- en verkoopdagboek?
Houd de muis boven de knop 'Voorstel' en ...
scrollen maar.

• Grote boekingen met veel lijnen in financieel /
diversen? Houd de muis boven de verticale
schuifbalk en scroll.

• Andere verticale of horizontale schuifbalkjes, of
gewoon met de muis boven een raadpleging ...

• Afdrukvoorbeeld? Scroll in het duimprentje door
de bladen heen of door het getoonde blad.

Dit werkt voor de WINexpert+ Boekhouding, maar
vanaf 2023 ook voor de verschillende facturatie-
programma's. Daarin kunt u bovendien ook door de
artikelen scrollen.

Botst deze functionaliteit van de WINexpert+ met uw
computerconfiguratie? Dan ontvinkt u de optie "Scrollen
met muiswieltje toestaan" (in het menu "Help/updates")
en blijft alles bij het oude.

2. Afdruk grootboek met àlle rekeningen in detail

De WINexpert+ helpt u papier te besparen, door voor
veelgebruikte rekeningen voor te stellen daarvan
slechts een samenvatting af te drukken. Dat zijn
rekeningen zoals 400.000 Klanten, 440.000
Leveranciers, enzovoorts.

De historiek wordt wel gedetailleerd bewaard, doch
voor de afdruk slechts samengevat afgedrukt.

Welke rekeningen dat zijn bepaalt u zelf in de
rekeningfiche door de optie "Detail afdruk historiek"
aangevinkt te laten of aan te vinken.

Echter kan het voorkomen, dat u eens een volledig
grootboek moet afdrukken (papierbesparend als PDF-
document?). Bijvoorbeeld voor een belastingcontrole.

Om dan al die vinkjes aan te passen ...

Daarom heeft het afdrukscherm van het grootboek er
een vinkje bijgekregen "De historiek gedetailleerd
afdrukken". Indien aangevinkt zal de WINexpert+ de
vinkjes in de rekeningfiches voor de afdruk negeren en
de historiek gedetailleerd afdrukken.
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3. PDFs toevoegen aan investeringen

In de investeringsmodule kunt u nu PDFs koppelen aan
iedere investeringsfiche afzonderlijk.

Daarbij denken we aan de aankoop- en verkoopfactuur,
om die ook na jaren nog bij de hand te houden.

U moet u daar niet toe beperken. Vorderingsstaten
(bouw onroerend goed), facturen voor bijkomende
kosten die opgaan in de investering, herwaarderingen
in min en plus, enzovoorts.

Deze PDFs (een kopie er van) blijven gekoppeld aan
uw werkdossier, over de jaren heen. Zo kunt u
gemakkelijk een aankoopfactuur van jaren geleden
terugvinden!

Wilt u uw investeringen met terugwerkende kracht
stofferen met deze PDFs? Dat kan. Zelfs als u de
documenten enkel op papier heeft. Maak er met uw
scanner een PDF van en voeg er een kopie van toe.

De WINexpert+ voegt aan de naam van de PDF een
volgnummer en de bestandsdatum toe, maar die kunt u
op eenvoudige wijze veranderen, als u dat wenst.

Bevindt de PDF zich in een xml? Dan kiest u die xml en
haalt de WINexpert+ die er uit voor u.

4. PDFs toevoegen aan het dossier

Waarom het toevoegen van PDFs beperken tot
investeringen? Wellicht heeft ieder boekhouddossier
nuttige documenten, om bij de hand te houden. 

Stichtingsaktes, wijzigingen van boekjaren, EID's van
bestuurders, de fiches 281.20, handelshuur-contracten,
wijzigingen in belastingaanslagen, afbetalings-
regelingen ... zodra u er een PDF van heeft (of kunt
maken door die met een PDF-printer af te drukken)
kunt u er een kopie van toevoegen aan uw boekhoud-
dossier.

Zo houdt u die belangrijke documenten bij de hand,
precies waar die nuttig zijn (bij dit dossier), over de
jaren heen. 

Ze gaan meteen met iedere totaalbackup van de map
'WINexprt' mee (niet met de werk- en veiligheidskopie!)
zodat u daar ook al geen zorgen over moet maken. 

Immers, als u overstapt op een andere computer draagt
u de map 'WINexprt' (let op het ontbreken van het
laatste 'eetje') over naar die andere computer.

Daarin bewaart de WINexpert+ immers alle gegevens,
die hij ooit registreerde voor gebruik als boekhouding
en als facturatie. Nu neemt die automatisch ook die
nuttige PDFs voor u mee.

U vindt dit nieuwe onderdeel om PDFs toe te voegen in
het menu "Overigen", onder het menupunt
"Dossiergegevens ..."

5. Ter herinnering + uitbreiding, het Dashboard

Het Dashboard is al eerder ingevoerd, maar is nu
uitgebreid met

• de optie om er PDF-afdrukken van te maken.

• de àndere financiële middelen dan banken en
kassen om tezamen met de kortlopende
vorderingen en schulden de te financieren som
vast te stellen.

Hiermee wordt het Dashboard een nog nuttiger
instrument om de gang van zaken op te volgen.

Immers geeft het Dashboard op één scherm:

*  een overzicht van de beschikbare geldmiddelen, de
vorderingen op klanten, de schulden aan leveranciers
en het financierings-overschot of -tekort (met prompte
toegang tot vervaldagboeken en financiële planning
voor meer details)

*  de winst-/verliesopbouw vóór belastingen (met
prompte toegang tot de proef- en saldibalans voor meer
details)

*  heeft u nog niet afgeschreven op investeringen? Vul
dan een geschat bedrag in om mee te laten tellen in de
winst- / verlies-berekening

*  het resultaat van de laatste ingediende Btw-aangifte
en het voorlopig resultaat van de nieuwe aangifte 'in
wording' (met prompte toegang tot de aangifte voor
meer details)

*  prompte toegang tot het overzicht van de laatste 5
inschrijvingen in ieder dagboek
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Het Dashboard geeft zo'n duidelijk overzicht van
essentiële bedrijfsgegevens, dat we het een plaatsje
gaven in het Quick-menu. U kunt het echter ook
gebruiken vanuit het menu 'Overigen'.

Tip voor accountants: mail tezamen met de periodieke
Btw-aangifte (Btw-afrekening?) ook een PDF-afdrukje
van dit Dashboard mee, zodat uw klant de vinger op de
pols kan houden. Boekhoudkundige staten zoals Activa
& Passiva, zelfs de Proef- & Saldibalans vergen van
een klant berekeningen om zijn rendabiliteit op te
volgen. Het Dashboard biedt een kant en klaar
overzicht.

6. Dossiergegevens en memo's wissen

Heeft u in het menu 'Overigen' met de optie 'Algemene
dossiergegevens' allerhande informatie over de
onderneming (eenmanszaak of vennootschap)
geregistreerd en wilt u deze in één keer wissen?

Daarvoor is nu een knop toegevoegd.

Hetzelfde geldt voor de memo's. Door de jaren heen
heeft u er misschien zoveel verzameld, dat ze niet
langer (allemaal) actueel zijn. Ook hier is een knop
toegevoegd om ze allemaal te wissen.

De WINexpert+ vraagt u wel eerst om een bevestiging.

Raadpleeg regelmatig de website www.ciro.be
voor nieuwe informatie.
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De Nationale Bank van België (NBB) en E-Box

De NBB kondigde aan voor wat betreft de jaarreken-
ingen uitsluitend nog te zullen communiceren via de E-
Box.

Als u uw E-box nog niet geactiveerd zou hebben, dan is
dit wellicht een geschikt tijdstip om dat in orde te maken
(in plaats van op het laatste moment, bij het neerleggen
van een jaarrekening).

1.  Jaarrekening 2022 NBB

De Nationale Bank van België heeft de techniciteit van
de jaarrekening grondig herzien. Aan de buitenkant ziet
die er nog (grotendeels) uit als voorheen. Aan de
'binnenkant' echter, het XBRL-bestand, is er zelfs geen
vergelijking mogelijk met de vorige versie.

Echter, met de WINexpert+ maakt u de jaarrekening
(VKT of MIC) op zoals vroeger. De wijzigingen voert hij
automatisch voor u door.

Als u de jaarrekening registreert om neer te leggen

• maakt de WINexpert+ een XBRL-bestand aan
volgens de nieuwe structuur

• en verpakt hij deze XBRL in een ZIP-bestand,

• tezamen met een bijkomend bestand van de
'Vendor' (zijnde CIRO BV)

• en optioneel (uw keuze) met een bijkomend
bestand voor de persoon, met wie de NBB
contact kan opnemen voor eventuele vragen /
problemen met de jaarrekening. 

De WINexpert+ verpakt dit alles automatisch in één
ZIP-bestand, dat u naar de NBB kunt opladen om neer
te leggen.

1a.  Sofista?

Voorheen bood de NBB met Sofista een afzonderlijke
website aan, waar u de jaarrekening kon opladen om
na te laten kijken en eventueel nog aan te vullen.

Vanaf 4 april 2022 integreert de NBB al uw werkzaam-
heden m.b.t. de jaarrekening op één website: 'Filing'.

Opladen, valideren, eventueel aanvullen / corrigeren,
indienen, betalen en opvolgen ... ga naar de website
https://www.nbb.be/nl/balanscentrale en kies voor
'Neerleggen-Filing'

1b.  'Mijn personal space'

De NBB is verder gegaan dan één website te maken
om alles rond de jaarrekening  te concentreren.

U krijgt nu zelfs een eigen 'Personal space', een soort
persoonlijk dashboard met een lijst van alle jaar-
rekeningen waarmee u bezig bent (geweest), de status
van iedere afzonderlijke jaarrekening, enzovoorts.

Ieder door u opgeladen jaarrekening verschijnt daarop,
met automatisch een validatie en (als de eventuele
fouten 'herstelbaar' zijn) de optie om meteen de
jaarrekening aan te passen alvorens verder te gaan
met indienen.

1c.  Belangrijke tip

In de oplijsting van jaarrekeningen vindt u aan de
rechter zijde van iedere lijn met een jaarrekening drie
puntjes onder elkaar.

Door op die drie verticale puntjes (van de lijn) klikken
krijgt u een menu met alle handelingen, die u kunt
uitoefenen met die specifieke jaarrekening.
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Om er bijvoorbeeld een aan te vullen klikt u op die drie
verticale puntjes en kiest u uit het verschijnend menu
voor 'Gegevens van jaarrekening bewerken'.

Dan springt u uit het dashboard ('Mijn personal space')
naar de jaarrekening zelf om die te bewerken.

Vergeet niet uw werk daarna op te slaan (met de
blauwe knop 'Opslaan' bovenaan het scherm) alvorens
terug te keren naar de 'Mijn personal space'.

Opgelet:  het menu roept u op door op de drie puntjes
aan het einde van de lijn (rechts) van de jaarrekening te
klikken !!

Dus NIET op de drie puntjes, waarmee de kolom-
hoofdingen van elkaar gescheiden zijn.

1d.  Eén jaarrekening per ZIP-bestand

De WINexpert+ maakt voor iedere jaarrekening een
afzonderlijk ZIP-bestand aan.

De NBB doet dit bij de optie 'Het formulier exporteren'
in het 3-puntjes-menu (aan de rechter zijde van de lijn
in de 'Mijn personal space').

1e.  'Work in progress'

De nieuwe werkwijze mag technisch gezien worden als
een heus titanenwerk van de IT-dienst van de NBB.

Bewijs hiervan is wel het uitstel van einde 2021 naar
april 2022 om de nieuwe werkwijze te lanceren.

Op het moment, dat wij dit schrijven (30 maart) staat
nog niet alles perfect op punt.

Zo is het op de website Filing nog niet mogelijk om in
VKT/MIC aan de boekhouders de codes A, B, C of D
toe te kennen voor hun taak.

De WINexpert+ kan dat wel, maar als we dat in de
XBRL zouden meegeven, weigert de NBB de
neerlegging vanwege onbekende elementen.

U mag ze in de WINexpert+ wel ingeven en registreren,
maar wij onderdrukken de registratie in het bestand
voor de NBB.

U kunt die gegevens momenteel ook (nog) niet op de
website van de NBB zelf intypen.

Zo zijn er nog een paar (wel minder frequent gebruikte)
velden. Het aantal vermindert echter gestaag naarmate
de NBB de programmatuur verder perfectioneert.

Uiteraard volgen wij een en ander regelmatig op en
zullen wij nog updates uitbrengen zodra dit wel mogelijk
zal worden.

1f.  Opgelet: grondig nazicht noodzakelijk

Wij benadrukken de noodzaak om (zeker de eerste tijd)
héél erg voorzichtig te zijn met het effectief neerleggen
van de jaarrekening). Bij zo'n pril project kan er nog
veel  mislopen, want het is een complexe uitdaging
voor de NBB zowel als voor ons.

Immers zijn er in de jaarrekening zoveel verschillende
combinaties mogelijk, dat geen mens ze allemaal
uitgeprobeerd kan hebben om te testen.

Wij adviseren dan ook 

• de jaarrekening uit de WINexpert+ af te
drukken (op papier), 

• bij de website van de NBB (Filing) te kiezen
voor een PDF- van de jaarrekening (versie
Algemene vergadering)

• en deze twee zeer grondig met elkaar te
vergelijken.

Het zou ons als softwarekantoor helpen als u ons
iedere afwijking meldt, die voort zou kunnen vloeien uit
de WINexpert+. Bij twijfel verzoeken wij u het toch ook
te melden.

Wat hebben wij nodig om de (mogelijke) oorzaak te
kunnen vinden?

1. Een veiligheidskopie van uw dossier uit de
WINexpert+ Boekhouding.

2. Het ZIP-bestand zoals u oplaadde naar de
Nationale Bank (website 'Filing').

1g.  Hulp bij het gebruik van de website 'Filing'

De NBB stelt op haar website 2 handleidingen ter
beschikking:
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1. Filing Quick Start Guide
(https://www.nbb.be/doc/ba/cbso2022/cbso_qui
ck_start_guide_nl.pdf)

2. Handleiding voor de toepassing 'Neerlegging
van jaarrekeningen via internet'
(https://www.nbb.be/doc/ba/cbso2022/cbso_ha
ndleiding_filing.pdf)

Hoewel de NBB deze uitleg verstrekt hoe haar website
te gebruiken, geven we hieronder enkele tips (maar
dan ook niet meer dan tips).

Koos u in het 'drie-puntjes-menu' voor 'Gegevens van
jaarrekening bewerken', dan verschijnt volgend scherm.

Aan de linkerzijde ziet u de verschillende onderdelen
van de jaarrekening, afgestemd op het model (VKT of
MIC, met kapitaal of met inbreng). Klik er op om
rechtstreeks naar dat onderdeel te springen.

Bovenaan ziet u nu blauwe knoppen.

Opslaan:   daarmee registreert u uw werk aan de
jaarrekening.

Valideren:   daarmee laat u de jaarrekening controleren
door het NBB-programma. U krijgt een overzicht te zien
van welke problemen het programma vaststelt. Dat kan
ook waarschuwingen bevatten.

PDF-versie voor publicatie:   daarmee laat u de NBB
een PDF maken van enkel de ingevulde bladzijden. Die
is vergelijkbaar met die van de WINexpert+ als u
daarvan de menu-optie 'Selectie van bladen ..." koos en
dan de knop 'Afdruk alle dienstige bladen met
vermelding ...' gebruikt.

Die twee afdrukken vergelijkt u met elkaar, om u er van
te overtuigen de jaarrekening correct te kunnen
indienen. Waar nodig voert u manueel wijzigingen door.

Tip:   terugkeren naar 'Mijn personal space' doet u door
op die woorden op de web-pagina te klikken. De NBB
wijst u er op, dat eventueel nog niet geregistreerde
gegevens verloren gaan. Om dat te vermijden gebruikt
u de blauwe knop 'Opslaan'.

1h.  Een jaarrekening opgemaakt of verbeterd op
de website 'Filing' - in de WINexpert+ inlezen?

Dat doet u op de volgende manier:

1)  Kies in het 'drie-puntjes-menu' van de jaarrekening
(website Filing) voor de optie 'Het formulier exporteren'.

2)  De NBB slaat dat op in (wellicht) de download-map
van uw computer als ZIP-bestand met daarin het Btw-
nummer.

3)  In de WINexpert+ kiest u in het menu 'Jaarrekening'
voor de menu-optie 'Inlezen ZIP- of XBRL-bestand'.

Opmerking:  de jaarrekening zelf bestaat altijd uit een
XBRL-bestand, maar kan dus 'verpakt' zijn in een ZIP-
bestand. De WINexpert+ pakt dat dan automatisch uit.

U kunt ZIP-bestanden maar ook rechtstreeks XBRL-
bestanden kiezen om in te lezen, als en zolang het
XBRL-bestand maar de nieuwe structuur 2022 heeft.
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1i.  Waarom is het jaarrekening-bestand van de
WINexpert+ zoveel groter  dan dat van de NBB?

De vorige structuur van de XBRL stond toe als mens
het bestand te lezen en te begrijpen. Er stonden
weliswaar extreem lange (zelfs méér dan 80 tekens),
Engelstalig-samengestelde-woorden in, maar men kon
(mits enig puzzelen) er wijs uit geraken.

Dat gaat niet op voor de nieuwe structuur, zoals de
NBB die nu hanteert. Die structuur vergt een (niet
meegeleverd) verklarend woordenboek.

Om de XBRL-jaarrekeningen wèl 'human-readable' te
maken voegt de WINexpert+ er zelf de verklaringen uit
dat woordenboek aan toe, met ook de verwijzing bij
welke bladzijde van de VKT of MIC de regel past.

Dit was niet alleen handig tijdens de ontwikkeling van
de programmatuur, het helpt ook bij diagnose van
eventueel opduikende euveltjes.

Het maakt wel het jaarrekeningbestand groter, maar
omdat de WINexpert+ dat als ZIP-bestand aanlevert,
wordt dat toch gecomprimeerd, wat het verschil
drastisch verkleint.

1j.  Wat met 'oude' jaarrekeningen in XBRL-vorm?

Als u met de WINexpert+ in een dossier vroeger reeds
een jaarrekening opmaakte (of voorbereidde), dan
maakt die update 4 april 2022 automatisch de nieuwe
versie aan, zoals de NBB nu vereist.

De WINexpert+ houdt de gegevens in het boekhoud-
dossier bij volgens een eigen structuur (die inmiddels
vier technologie-sprongen van de NBB overleefde) en
exporteert ze naar de vereiste Taxonomie-vorm.

Wenst u toch nog een 'oude XBRL-versie' van een jaar-
rekening in te lezen, dan kunt u die:

• in een dossier van de WINexpert+ inlezen als
(en slechts als) u daarvoor de WINexpert+
programmaversie 2021 opstart en gebruikt
(daarna start u de WINexpert+ 2022 om de
jaarrekening te maken)

• of op de website Filing van de NBB laten
converteren met de blauwe knop 'Een bestand
converteren'. Raadpleeg hiervoor de NBB-
handleiding.

2.  Saldi financiële boekingsstukken

De WINexpert+ stelt bij het inschrijven van de financiële
dagboeken het boekhoudkundig saldo voor totdat u een
afwijkend saldo intypt. Dan gaat hij daarop verder.

Dat staat u bijvoorbeeld toe om ontbrekende stukken
later nog in te schrijven, een beginbalans pas later in te
schrijven, enzovoorts.

Om de saldi te kunnen controleren is in het raadplegen
van de dagboeken de optie 'Check de consistentie van

de begin- en eindsaldi'. (Druk daarvoor op de knop
'Optie-menu').

Als u deze optie kiest zal de WINexpert+ tonen wat nu
het boekhoudkundig saldo is. Dat is met inbegrip van
de openingsbalans.

(Heeft u op uw bankbriefje een ander bedrag staan,
dan kunt u desgewenst dat andere bedrag intypen.)
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De WINexpert+ kleurt daarna op het scherm alle saldi,
die afwijken van wat die zouden moeten zijn.

Wilt u de herrekende saldi zien? Kies dan voor de optie
'Stap 2: Toon de herrekende saldi als voorstel op het
scherm ..."

De WINexpert+ toont opnieuw het boekhoudkundig
saldo, maar u kunt daarvan afwijken door het eigenlijke
bedrag in te typen.

Klopten enkel de saldi omdat u ze verkeerd intypte of
onbedoeld de voorstelde saldi bevestigde? Staan ze nu
goed op het scherm? Dan kunt u met 'Stap 3;
Registreer de saldi, zoals ze nu op het scherm staan'
de getoonde toestand vastleggen. 

3.  Fiches 281.20 (fiscale fiches bedrijfsleiders)

Belcotax-On-Web stond voor een aanzienlijke uitdaging
met tal van wijzigingen in diverse fiches om de corona-
maatregelen 2021 te kunnen verwerken.

Het heeft dan ook even geduurd voordat het mogelijk
was de fiscale fiches over de inkomsten van 2021 op te
kunnen maken en door te sturen.

De indieningstermijn van de fiches 281.20 over de
inkomsten 2021 is gesteld op ten laatste 28 februari
2022, doch het is pas na 7 februari mogelijk ze in te
dienen.

De WINexpert+ is er na drie dagen al klaar voor.

Met de automatische updater van 10 februari is de
WINexpert+ reeds aangepast aan de nieuwe
structuren.

Advies:   meer nog dan gebruikelijk geldt het advies
grondig na te gaan of de door BOW verstrekte fiches
(na het opladen vanuit de WINexpert+) overeenstem-
men met wat u wilde aangeven.

4.  Diversen

• Voortaan is uw nadrukkelijke instemming
vereist (na een uitleg) alvorens aankoop-
facturen te hernummeren.

• In E-Audit werd aan de klanten / leveranciers
de omzet toegevoegd met de splitsing zoals in
de Btw-listing (netto-omzet en Btw).

• Overdreven lange bestandsnamen van
ingelezen electronische facturen (XML / UBL /
Peppol) zijn nu begrensd.

• Bankafschriften in PDF-vorm (voor mensen
leesbaar) kunt u nu desgewenst opslaan in
dezelfde map als de digitale (elektronische)
bankbestanden (CODA en XML). Bij het
inlezen van die bankbestanden (voor
computers leesbaar) zal de WINexpert+ die
automatisch overslaan.

• Fiches 281.20: de verplichte validatie-regels
werden door BelcotaxOnWeb (BOW) zo

uitgebreid, dat we ze nu groeperen tot één
volledige uitleg over alle (vermoedelijke)
onjuistheden in één fiche.

• ...
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Herhaling: eerdere updates per 1 januari 2022 

1. De WINexpert+ Boekhouding maakt voortaan
automatisch een veiligheidskopie bij het
verlaten van een dossier, maar ook alvorens
een werkkopie of een veiligheidskopie te
gebruiken. Zo kunt u altijd terugvallen op een
vorige versie. 

2. De Nationale Bank van België heeft de jaar-
rekening ingrijpend aangepast, zichtbaar en
onder de motorkap. De definitieve start door de
NBB in 2022 moet nog vastgelegd worden

3. Nieuw in de WINexpert+ is de automatische
berekening van de liquiditeits- en netto-
actieftesten voor BV's. Het volstaat om op een
knop te drukken en de resultaten af te lezen
voor de actuele toestand.

4. Door de corona-perikelen zagen sommige
firma's zich gesteld voor 'ongewone'
boekingen, met consequenties voor de Btw-
aangiftes. 

De WINexpert+ meldde méér (mogelijke)
inbreuken tegen de controleregels. In de Btw-
aangifte kunt u ieder document met zo'n
mogelijke inbreuk aanklikken om het detail van
het document te zien (ZOOM-functie) met de
PDF als het een electronische XML-factuur is,
die u inlas.

5. Als u XML-facturen (aankopen of verkopen)
inleest registreert de WINexpert+ daarvan een
kopie in de map Winexprt. Deze elektronische
facturen bevatten vaak een PDF. Met de
WINexpert+ kunt u deze PDF-facturen
combineren tot één bestand, voorafgegaan
door de journaalpost van die factuur. Handig
om later in te 'zoeken' met uw PDF-lezer.

6. Verder zijn er een aantal verfijningen (onder de
motorkap) uitgevoerd, zoals automatische
herziening van 'padding' in PDF's in de in te
lezen XML-facturen, 'verborgen' kolommen niet
meenemen bij het doorsturen van gegevens
naar Excel met de F11-toets, te snelle
(herhaling van) boekingen afvangen,
enzovoorts ...

Ook deze update doet dus méér dan de wettelijke
wijzigingen doorvoeren.

Belangrijk: maak frequent backups !!

Het gevaar op gegevensverlies beperkt zich niet tot
technisch falen van uw computer. Ransomware is nu
meermaals uitgebreid in het nieuws gekomen.

Een zeer goede (maar niet enige) voorzorgsmaatregel
is het maken van goede backups en deze ook fysiek
buitenshuis te bewaren.

Dit kan de WINexpert+ niet voor u doen. U moet zelf
een backup-systeem (externe harde schijf, USB-stick
met grote capaciteit, dienst op internet ...) aanschaffen.

De WINexpert+ registreert in de map 'C:\WINEXPRT'
(let op het ontbreken van het laatste eetje).

Die 'C' kan in uw computer een andere letter zijn, maar
het is slechts met een goede backup / kopie van deze
volledige map, dat u alle gegevens van de WINexpert+
veilig stelt. Om u daaraan te herinneren pasten wij de
afscheidsboodschap van de WINexpert+ aan.

1)  Automatisch veiligheidskopieën maken

De WINexpert+ maakt voortaan automatisch
veiligheidskopieën van ieder dossier, waarin u werkt.

Dit vervangt niet uw totaal-backup !!
Uit uw totaal-backup of totaal-kopie is het niet altijd
gemakkelijk slechts één dossier van een vorige versie
terug te zetten.

Daarom maakt de WINexpert+ Boekhouding nu
automatisch (onopvallend op de achtergrond) zelf
supplementair een veiligheidskopie:

• voordat u een werkkopie gebruikt

• voordat u een veiligheidskopie inleest

• nadat u een dossier verlaat.

Met andere woorden, de laatste toestand / versie van
het dossier blijft automatisch bewaard.

Het aantal versies beperkt hij tot maximum de laatste
10 versies: 

• de laatste 5 van deze dag ('heden') 

• en de laatste versie van ieder van de 5
voorgaande datums, dat u in het dossier
werkte.

De WINexpert+ maakt slechts een nieuwe versie aan
als er gegevens veranderd zijn.

Bij eenvoudige raadplegingen zal de WINexpert+ geen
nieuwe kopie nemen (die een vorige, waardevolle kopie
zou kunnen verdrijven).

Gaat dit te traag op uw computer of kunt u de
diskruimte voor dit ene dossier echt niet missen? Dan
kunt u het in de parameters van het dossier op het
tabblad 'Overigen' ontvinken (zie afbeelding op vorige
pagina).
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U zult zo'n automatische veiligheidskopie wellicht
zelden moeten gebruiken, maar dan is het doorgaans
ook van cruciaal belang, dat u over zo'n vorige versie
beschikt.

De veiligheidskopie is sterk gecomprimeerd en dus
neemt die niet zoveel diskruimte in beslag, minder dan
een niet-gecomprimeerde (werk-)kopie van uw dossier.

Standaard is daarom deze optie aangevinkt.

Hoe zo'n vorige versie gebruiken?

Bij het programmaatje 'Veiligheidskopie' (in het menu
'Overigen'), optie 'Veiligheidskopie inlezen', verschijnt
nu ook een knop 'Vorige versies'. Dan toont de
WINexpert+ welke vorige versies automatisch bewaard
werden. Klik de gewenste veiligheidskopie aan en lees
die in.

Blijkt, na het inlezen van de veiligheidskopie, dat het
niet de gewenste versie is?

Niet erg, vóór het inlezen maakte de WINexpert+ weer
automatisch een nieuwe veiligheidskopie, zodat u kunt
terugvallen op de vorige toestand. Die versies ziet u
onder de knop 'Archief' (om de 5 versies van 'heden'
niet te verstoren).

Opgelet !!   Dit vervangt niet de backup van uw volledig
computersysteem of zelfs maar van de map Winexprt!
Het beperkt zich tot uw zelf ingetypte gegevens van dat
dossiernummer !!

Eerst het logboek raadplegen alvorens in te lezen

Om te bepalen welke veiligheidskopie welke versie
bevat kunt u deze inlezen in een leeg dossier. Dan ziet
u dat dossier tot in de kleinste details.

Voor een eerste indruk kunt u nu de nieuwe knop 'Toon
logboek van ...' gebruiken. Daarmee raadpleegt u het
logboek van de aangeklikte veiligheidskopie.

In dat logboek kunt u zien welke boekingen de laatste
waren, of het dossier in de veiligheidskopie reeds
afgesloten is, enzovoorts, alvorens u de aangeklikte
veiligheidskopie inleest.

2)  Nieuwe jaarrekening VKT / Micro

De Nationale Bank van België (NBB) past begin januari
2022 zijn informatica-structuur voor jaarrekeningen
grondig aan.

11

Nieuwe knop
′ Toon logboek ′

Tip: zeker
aangevinkt laten



Voorheen diende u jaarrekening in bij de NBB, maar als
u de jaarrekening wilde bewerken (of eerst testen)
moest u een afzonderlijk programma Sofista gebruiken.

De NBB heeft Sofista nu geïntegreerd in één
programma, van jaarrekening 'opladen', eventueel
bewerken en indienen tot en met de betaling.

Opgelet: de NBB kondigt aan voor wat betreft de jaar-
rekening dan nog uitsluitend de E-box  te gebruiken.
Die moet dus aangemaakt zijn.

Ter informatie:  de NBB heeft de 'bestandsstructuur'
van de jaarrekeningen grondig aangepast. Uw werk-
wijze met de WINexpert+ blijft echter dezelfde. U vult
de jaarrekening in en de WINexpert+ maakt er een
actueel NBB-bestand van.

Opgelet:  omdat u nu op de website van de NBB
('Filing') onmiddellijk zelf kunt ingrijpen, kunnen er twee
versies ontstaan. Een zoals de WINexpert+ nog kent en
van waaruit u vertrok en de andere, aangepaste, bij de
NBB. Denkt u er dan aan de NBB-versie ook in te lezen
in de WINexpert+? Dan lopen de versies synchroon.

3)  Liquiditeits- en netto-actieftest voor BV's

In de vennootschapswetgeving zijn deze testen niet
enkel verplicht ten tijde van de jaarrekening en/of
(tussentijdse) algemene vergadering, maar bij iedere
gebeurtenis met grote invloed op de liquiditeit en op de
verhouding activa / passiva.

Daarom is de WINexpert+ voorzien van een functie om
van een dossier (het moet niet persé een BV zijn) de
liquiditeits- en netto-actiefpositie uit te rekenen.

Zelfs kan de WINexpert+ rekening houden met zelf in te
typen ernstige verwachtingen. Zo krijgt u moeiteloos
een projectie voor verwachte grote schommelingen.

En als dat niet volstaat ... kunt u ook nog eens die
testen simuleren, vanaf nul vertrekkend of vanuit een
bestaande balans.

Informatie wint doorgaans aan waarde als u die met
andere informatie kan vergelijken. De WINexpert+ kan
tot drie verschillende periodes (boekjaren of delen van
boekjaren) naast elkaar leggen.

Het belang van deze wettelijk voorgeschreven testen
verantwoordt de grote nadruk (en talrijke webinars +
publicaties) er op, maar mits geïntegreerd in de boek-
houdsoftware zijn het eenvoudig uit te voeren
berekeningen. Enkele muisklikjes volstaan.

Om vlot en frequent nazicht te bevorderen ziet u bij het
oproepen van dit programmadeel reeds de testen voor
het dossier vanaf de Opening tot en met de Afsluiting
nà de huidig actieve periode.

Opmerking:   de WINexpert+ benadert de testen
'voorzichtig'.

• Bij de liquiditeit telt hij daarom de waarde van
de voorraden niet mee. Deze kunnen door-
gaans niet volledig verkocht worden tegen de
volle waarde en komt daarmee de continuïteit

van het bedrijf in gevaar. Desgewenst kunt u bij
de "ernstige verwachtingen" daarvoor een
bedrag intypen.

• Bij de bepaling van het netto-actief rekent hij de
kapitaalsubsidies tot het niet-beschikbaar eigen
vermogen. De beschikbaarheid daarvan hangt
immers af van specifieke voorwaarden, waar-
door deze niet vanzelfsprekend beschikbaar is.
Indien toch van toepassing kunt u bij de
"ernstige verwachtingen" daarvoor een bedrag
intypen.

Klik zeker even op de knop 'Opties' om in het menu de
(bijkomende) mogelijkheden te zien. In de helptekst
(onder de F1-toets) vindt u de nadere uitleg.

Iedere gebruiker met de optie jaarrekening (VKT en/of
MIC) krijgt ook in 2022 de gelegenheid deze testen uit
te proberen.

4)  Detail van de boekingsstukken, die op zichzelf
niet voldoen aan de rekenkundige en logische
controles van de Btw-aangiftes

Bij het indienen van de Btw-aangiftes past de website
Intervat enkele controles toe. De aangifte kan
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• kritiekloos aanvaard

• of mits een rechtvaardiging

• of geweigerd

worden.

De WINexpert+ past op voorhand de bekende controles
reeds toe, automatisch tijdens iedere raadpleging. U
kunt dan ook vóór de grote druk van tijdige indiening
reeds nagaan of de aangifte de controles vermoedelijk
zal passeren.

Tijdens het samenstellen van de aangifte onderwerpt
de WINexpert+ ieder boekingsstuk individueel aan deze
controles. Als de aangifte dan niet zou voldoen aan de
algemene controles, weet u waar u de oorzaak wellicht
moet zoeken.

Voorheen somde de WINexpert+ de verwijzing naar de
boekingstukken op. 

Met deze update gaat hij verder en verschaft hij u een
rooster met voor ieder boekingsstuk een korte
omschrijving. Er met de rechtermuistoets op klikken
volstaat om dat boekingsstuk te raadplegen (de
bekende ZOOM-functie) om de reden van de afwijking
te bekijken.

Opmerking:   de overdracht van negatieve bedragen en
uw rechtstreekse correctie van Btw-vakken voldoen niet
aan die individuele controles. Het zijn immers ingrepen
op slechts het bewuste vak. De WINexpert+ somt ze
wel op, want die zien verschijnen kan een belletje doen
rinkelen over de reden van de (bedoelde) afwijking.

Kunt u de aangifte op de website van de Btw-
Administratie indienen terwijl de WINexpert+ (nog)
opmerkingen toont?

Daarin is de WINexpert+ niet gewijzigd. Als het vroeger
kon, dan kan het nu nog. Deze update is slechts
bedoeld om het uitpluiswerk te vergemakkelijken. Nu
volstaan immers enkele klikjes om na te gaan hoe u die
boekte.

 

Van eventueel rood-gekleurde opmerkingen in de
opsomming zou het onvoorzichtig zijn ze niet na te
zien.

Hoewel het voorzichtig is ook de geel-gekleurde
opmerkingen na te kijken, verwacht de WINexpert+
daarvan niet een absolute weigering van de aangifte.

Echter, als om een of andere reden de aangifte toch
niet aanvaard zou worden, is het alleszins nuttig om
ook die na te kijken.

Opmerking 1:  Soms compenseert het ene boekings-
stuk een ander. Bijvoorbeeld een foutieve boeking en
de geboekte correctie kunnen ieder individueel falen
voor de controle, maar tezamen ze wel passeren.

U kunt dan 2 meldingen krijgen terwijl het eindresultaat
voldoet aan de regels. 

Opmerking 2:  Als u Btw heeft overgedragen of op
andere wijze ingreep op de Btw-aangifte, zal die
ingreep verschijnen met als stuknummer *BTW*.

Opmerking 3:  Bij de toepassing van de algemene
controles houdt de WINexpert+ rekening met de wette-
lijke marge van 62,00 euro. Per individueel stuk is die
marge (vrijwillig) beperkt tot 10 cent.
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5)  PDF's van elektronische facturen samen-
voegen tot één grote PDF (optie 018)

Als u XML-facturen (aankopen of verkopen) inleest
registreert de WINexpert+ daarvan een kopie in de map
Winexprt. Deze elektronische facturen bevatten vaak
een PDF.

Met de WINexpert+ kunt u deze PDF-facturen nu
combineren tot één bestand, voorafgegaan door de
journaalpost van die factuur. Handig om in te 'zoeken'
met uw PDF-lezer en om aan uw controleur voor te
leggen.

Voor de aankoopfacturen gebruikt de WINexpert+ het
geregistreerde volgnummer, maar volgt ook de
eventuele hernummering.

In het afdrukprogramma van de aankoop- en van de
verkoopfacturen vindt u een knop 'PDF's samenvoegen'
om dit te doen. De WINexpert+ gebruikt dan de selectie
van de periodes om er één bestand van te maken. Dit
mag u doen zo vaak u wenst, tot een maximum van
999 PDF-facturen in één keer.

Tip:  i.v.m. de nummering van facturen beperkt u best
uw keuze tot maximaal één boekjaar per keer.

U krijgt steeds de PDF met de samengevoegde
facturen op uw scherm te zien. Als u die wilt bewaren
(opslaan), dan doet u dat met uw PDF-lezer.

14



Eerdere updates per 1 januari 2021

1)  Algemeen

De Covid-19-epidemie heeft niet enkel weerslag op de
gezondheid (lichamelijk en geestelijk) van de mensen,
ook de bedrijven lijden er onder, zij het financiëel door
gemiste omzet, gemiste winst en bijkomende kosten.

De regeringen werkten diverse tegemoetkomings-
regelingen uit. Daarvoor kan het nodig zijn de omzet
niet per boekhoudperiode (maand of kwartaal) aan te
geven, doch in een periode van datum tot datum en
(mogelijks) met een vergelijking ten aanzien van vorig
jaar.

Met de update van april / mei 2020 werd daarvoor een
speciaal scherm toegevoegd aan de WINexpert+
Boekhouding, terug te vinden in het menu Overigen,
menupunt Varia, submenu Corona compensatie-
regeling.

U kunt in dit scherm ook een vorig dossier kiezen om
de vergelijking met een vorig, afgesloten boekjaar te
maken. De WINexpert+ berekent daarbij zelfs de
percentages van het omzetverschil.

Door een afdruk te maken kunt u dit voorleggen bij een
gebeurlijke controle van uw aanvraag tot deze steun.

Tip:   druk ook de periode van 6 weken voordien en 6
weken nadien af om bij controle aan te kunnen tonen,
dat uw omzet inderdaad fors terugliep en zich niet
verplaatste naar net er voor en/of net erna.

Updates 2021

Tijdens het jaar 2020 kreeg u reeds een voorproefje op
van enkele updates, die in 2021 aan de WINexpert+
toegevoegd zijn. Deze zijn nog uitgebreid.

1. De hiervoor vermelde functie om voor de
Covid-19 steunmaatregelen de omzet van
datum tot datum te kunnen uitlezen, met een
detail en met een vergelijking tot vorig jaar.

2. December-voorschot Btw voor 2020 moet niet
betaald worden (covid-19 maatregel).

3. Rekenmachine met context: klik in een grid
bedragen aan en zie ze in een rekenmachientje
verschijnen. Niet alleen telt u zo gemakkelijk,
als u een afdruk maakt ziet u ook de context
(de regel van de kolommen waarin u klikte).

4. Bij het maken van een veiligheidskopie zet de
WINexpert+ er automatisch een kopie van in
een nieuw 'archief' van het dossier, tot 25
exemplaren. Opgelet! U moet nog wel een
backup er van maken om uw gegevens te

beschermen tegen verdwijnen of crypteren
(ransomware) of ...

5. De WINexpert+ volgt voortaan ook voor reeds
geregistreerde documenten op, dat de datums
niet méér dan 3 maanden buiten de boekhoud-
periode (komen) te vallen.

6. In de klantenfiches is de aanvinkoptie voor de
IC-listing nu vervangen door drie aanstipopties
achter de vraag Op listing?. U kunt daarmee
kiezen voor Nee, Belgische Btw-listing of IC-
listing. U gebruikt ook Nee als de klant een
KBO-nummer heeft, maar niet Btw-plichtig is en
dus niet op de Btw-listing mag voorkomen.

7. Naar een volgend jaar over te dragen kosten
kunt u in het diversen dagboek ingeven met als
stuknummer OTDpst (over te dragen posten).
Bij de afsluiting registreert de WINexpert+ deze
automatisch als OGDpst (overgedragen
posten) in de openingsperiode van het nieuwe
boekjaar als tegenboekingen. Zoals het woord
posten reeds zegt, beperkt zich dit niet tot de
kosten, maar gaat het om alle boekingen. Dat
bespaart u het halve werk.

8. Het is nu mogelijk in de bepaling van het fiscaal
resultaat zelf de schijven / schalen in te typen
voor welke ze gelden.

9. In de hulpfunctie om de niet-aftrekbaarheid van
kosten (auto, representatie, e.d.) automatisch
door te boeken, kunt u alle percentages zelf
ingeven.

10. Opgelegde correcties in de Btw-aangifte kunt u
nu voorzien van een eigen omschrijving.

11. Verder zijn er nog functies verfijnd (zoals de
doorhaalfunctie, in raadplegende modus toch
de dossiernaam te kunnen aanpassen en ook
het dossier te kunnen wissen, ...)

12. Nog niet gelezen wat er nieuw is toegevoegd?
Kijk dan in het Help-menu van de WINexpert+
Boekhouding bij 'Lees PDF over nieuwe
updates (indien met internet verbonden)'.

1)  Corona compensatieregeling - omzetverlies

De overheid voorziet een compensatie voor onder-
nemingen met een zwaar omzetverlies tussen 15 maart
en 30 april 2020.

Voor de specifieke voorwaarden raadplege u de
websites van de overheid.

De WINexpert+ kan helpen met het berekenen van het
omzetverlies. Dit vergt van uwentwege een stipt
bijgehouden boekhouding en prompte facturatie (geen
uitgestelde facturatie !!).

De WINexpert+ rekent van het opgegeven (huidig)
tijdvak de omzet uit op de 70-rekeningen, ongeacht in
welk dagboek en in welke boekhoudperiode die
geboekt werd èn vergelijkt die met hetzelfde (vorige)
tijdvak van precies één jaar eerder.
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Indien het dossier reeds afgesloten werd zal dat vorige
tijdvak zich in een ander dossier bevinden. In dat geval
kiest u dat ander dossier om de gegevens uit te laten
lezen.

Tijdens controles van de boekhouding zal u moeten
(kunnen) staven deze tegemoetkoming terecht
aangevraagd te hebben, met ook bijvoorbeeld
kassastroken, bestelbonnen, werkbonnen, offertes,
enzovoorts.

Door de WINexpert+ niet enkel de vergelijking te laten
maken over het gevraagde tijdvak, maar ook voordien
en nadien kunt u de controleur een vergelijking
aanbieden, dat het omzetverlies zich voordeed in (of
beginnend met) de kwestieuze periodes. Zo toont u de
facturatie van einde april 2020 niet uitgesteld te hebben
tot begin mei om de omzet kunstmatig te verlagen.

Hoe met dit programma te werken leest u in de
helptekst (druk op de F1-toets of klik met de muis op de
tip-tekst bovenaan het scherm).

Het programma vindt u terug in het menu 'Overigen'
onder het nieuwe menupunt 'Varia'.

2)  Rekenmachine met context

Tijdens het inboeken en overal waar u bedragen in kunt
typen, kunt u met F9-toets een eenvoudig telmachientje
oproepen om bedragen samen te tellen en met een
druk op de knop 'Onthoud' te gebruiken.

Voor zodra het gaat om enkele bedragen samen te
nemen uit een balans, uit een historiek, uit een
overzicht ... staat er nu een tweede rekenmachientje tot
uw beschikking, waarbij het volstaat de gewenste
bedragen met de muis aan te klikken (terwijl u de toets
'AltGr' op het toetsenbord indrukt).

Dan springt een telstrook naar voren (links van uw
scherm) met het aangeklikte bedrag er in.

Klik een volgend bedrag aan en dat wordt er
automatisch bijgeteld.

• Een klik met de linkermuistoets telt op (tenzij
het een negatief bedrag is).

• Een klik met de rechtermuistoets trekt af (tenzij
het een negatief bedrag is).

Moet u uit een historiek een reeks bedragen samen-
nemen? Houd de muistoets ingedrukt en sleep over de
reeks bedragen. Ze afzonderlijk aanklikken is dus niet
nodig.

U kunt kriskras over het scherm bedragen aanklikken.
Daarbij kijkt de WINexpert+ naar het bedrag zelf,
zonder rekening te houden met de aard van de kolom. 

Als bijvoorbeeld in een credit-kolom het bedrag zonder
min-teken staat, dan telt de WINexpert+ het er bij (tenzij
u het aanklikte met de rechtermuistoets).

Klikte u eenzelfde regel nogmaals aan in dezelfde
kolom? Dan verschijnt het bedrag (als waarschuwing)
op een lichtrode achtergrond.

De context?

U kunt de 'telstrook' afdrukken ... en krijgt er meteen de
context bij!
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Werkte u met een balans, dan vermeldt de WINexpert+
in bijkomende kolommen over welke rekeningen het
gaat en welke kolom u aanklikte (om bijvoorbeeld
periodes aan te duiden).

Werkte u op een investeringslijst? Dan staat er bij om
welke investering het gaat, welke periode, datum
aanschaf ...

Werkte u op een historiek, dan bevat de telstrook de
datum, de klant/leverancier, de Btw-vakken,
enzovoorts.

Handig om snel overzichtjes samen te stellen van
bijvoorbeeld:

-  met elkaar te verrekenen Btw-rekeningen,

-  samentellen van autokosten,

-  of juist net van gelijke kosten van dezelfde auto's,

-  omzet op een project minus aankopen daarvoor
(neem bedragen uit periodes samen, trek ze van elkaar
af, totaliseer bij elkaar horende loonkosten, ...)

-  enkele facturen samen uit een raadpleging van
dagboeken, enzovoorts ... 

-  wat u maar wilt, zolang ze maar op een grid (een
Excel-achtig rooster) voorkomen.

En beschikt u over de optie 007 Rapportgenerator?
Dan ziet u ook een afzonderlijke knop 'Plak in
spreadsheet' om de afdruk over te brengen naar
bijvoorbeeld Excel, OpenOffice, LibreOffice,
enzovoorts.

Met deze 'Rekenmachine (+ context)' kunt u snel en
eenvoudig selecties maken uit gegevens op uw scherm
en afdrukken. Tijdens onze testen stonden we zelf
verbaasd over hoe handig dit kan zijn !!

3)  Archief van veiligheidskopieën

Met het maken van een veiligheidskopie zet de
WINexpert+ er automatisch een kopie van in een
archiefmap van dat dossier, tot maximaal 25 stuks.
Daarna wist hij automatisch de eerder gemaakte
kopieën.

Zo beschikt u, op uw computer / server, over een
historiek van 25 archiefkopieën om eventueel later op
terug te kunnen vallen.

Opgelet !!  Deze archiefkopieën bevinden zich op uw
computer / server en zijn dus even kwetsbaar voor
disk-problemen, virussen, ransomware, enzovoorts, als
uw eigenlijke gegevens.

U moet dus ZEKER nog bijkomende  backups
maken van de map 'Winexprt' en die op een andere
plaats bewaren dan uw kantoor / huis.

Hoeveel backups? MINSTENS drie voldoende recente
totaal-backups, waarvan u minstens één op een andere
locatie bewaart. Hoe meer backups u maakt en
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bewaart, over een langere periode, des te meer beperkt
u het gegevensverlies in geval van problemen.

Met dit archief op te bouwen zorgt de WINexpert+ er
voor, dat u in iedere totaal-backup ook kunt terug-
grijpen naar een eerdere toestand van een dossier ...
mits uiteraard, u voldoende frequent veiligheidskopieën
maakt.

4)  Documenten + of - drie maanden in een
boekhoudperiode

De WINexpert+ gebruikt periodes om in te boeken. Die
hebben een begin- en een einddatum.

Als u een document in wilt schrijven buiten die datums
vraagt de WINexpert+ een bevestiging. Gaat het om
meer dan 3 maanden verschil, dan vraagt hij een
nadrukkelijker bevestiging, want dit is ongewoon.

De WINexpert+ volgt dit voortaan ook op als u periode-
benamingen (en limietdatums) herschikt of afsluit en
een nieuw boekjaar kiest.

Bij aangetroffen afwijkingen van meer dan drie
maanden toont hij u deze, met een boodschap. Gaat
het om een groot percentage boekingen, dan kan dat
door een ongelukkige herschikking komen en kijkt u dat
best even na.

Verwacht u er geen problemen mee (boekhoudkundig
correct en verklaarbaar bij controles), dan kunt u met

de knop '(Semi-) permanent negeren ' deze
bijkomende controle uitschakelen.

Waarom semi-permanent?

De WINexpert+ herneemt de controle zodra u afsluit,
opnieuw periodes herschikt of een consistentie-controle
laat uitvoeren, omdat dan een nieuwe situatie kan
ontstaan.

Is alles toch in orde? Gebruik opnieuw de knop '(Semi-)
permanent negeren'.

Deze 'achteraf-'controle slaat de boekingen in het
diversenboek over. Dit is zo ontworpen omdat afsluiting
(met behoud van oorspronkelijke datum), afpuntingen
e.d. anders nodeloos deze waarschuwing tonen.

In een onverwijld bijgehouden boekhouding met
periodieke afsluiting van afgewerkte boekjaren zal
deze controle onopgemerkt blijven. De WINexpert+
heeft dan immers geen reden uw aandacht te
vragen, want dan zijn er (normaliter) geen
afwijkingen van meer dan 3 maanden.

Meer informatie leest u in de WINexpert+ zelf, in de
helptekst onder de F1-toets.

5)  In de klantenfiche kiezen voor welke Btw-
listing (of voor niet) 

In de klantenfiches is de aanvinkoptie voor de IC-listing
nu vervangen door drie aanstipoties achter de vraag
Op listing?. 

U kunt daarmee kiezen voor Nee, Belgische Btw-listing
of IC-listing.

U gebruikt ook Nee als de klant een KBO-nummer
heeft, maar niet Btw-plichtig is en dus niet op de Btw-
listing mag voorkomen. In plaats van de BE in het
nummer dan zelf te moeten vervangen door ** (twee
sterretjes), doet bij een keuze voor Nee in combinatie
met een BE-nummer de WINexpert+ dat zelf voor u.
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Om verwarring te vermijden kunt u in het veld Btw-
nummer (en KBO) nog slechts intypen

-  het nummer (met de letters van het land)

-  Geen (als de klant geen nummer heeft)

-  Onbekend (als u later nog het Belgische Btw-nummer
zal opzoeken (of krijgen).

6)  Naar het volgend boekjaar over te dragen
kosten (en andere posten)

De verplichting om vooruitbetaalde kosten (bijvoorbeeld
verzekeringen, abonnementen, voorraad postzegels,
stookolie, enz.) wordt bij controles nauwgezetter
opgevolgd. Het is immers de verplichting om die deels
terug te nemen en over te dragen naar het volgend
boekjaar.

Dit geldt niet enkel voor de kosten, doch ook voor
opbrengsten en er zijn mogelijks nog andere over te
dragen posten, zoals negatieve banksaldi (i.v.m. de
jaarrekening).

In het diversen dagboek kunt u met de knop Optie-
menu kiezen voor Over te dragen posten (volgend
boekjaar). Daar verschijnt dan een vinkje voor en het
stuknummer wijzigt in OTDpst.

Alle boekingen, die u verricht op dit stuknummer, zullen
bij de heropening (automatisch bij het afsluiten) in het
nieuwe boekjaar tegengeboekt verschijnen met als
stuknummer OGDpst (van OverGeDragen posten) in
de openingsperiode.

Deze optie om OTDpst te kiezen is niet beperkt tot de
afsluitperiode. Als u reeds gedurende het boekjaar
posten wil boeken met de bedoeling die over te dragen,
dan kan dit ook in de relevante boekingsperiode (waar-
door ook de balans een juister beeld van dat moment
toont).

Omdat de Btw wel reeds op de aangifte wordt / werd
opgenomen en NIET wordt overgedragen, is de Btw-
voet standaard (en onveranderlijk) NVT.

7)  Voor het fiscaal resultaat zelf de voor dit
dossier relevante schijven en percentages
bepalen

De fiscaliteit wordt complexer met ook veranderlijke
schijven en tarieven, soms onder bepaalde voor-
waarden. De WINexpert+ PRO beschikt over een
module om het fiscaal resultaat (voorafgaandelijk) te
bepalen, afgestemd op vennootschappen.

U kunt deze per dossier zelf bepalen en actualiseren,
zodat u bij gebroken boekjaren toch de passende
parameters kunt gebruiken.

Deze raming (waarbij u ook de evolutie gedurende het
boekjaar kunt ramen) vervangt niet de eigenlijke
belastingberekening, maar is bedoeld om u een
schatting te geven.
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8)  Automatisch doorboeken - ook in het voorstel
om een schema samen te stellen kunt u zelf de
voor dit dossier relevante percentages bepalen

De beperkingen in aftrekbaarheden kent een wildgroei
in regelgeving, die dan ook nog eens rekening houdt
met voorgaande jaren.

Daarom kunt u nu de voor dit dossier en deze kosten
geldende aftrekbeperkingen ook in dit voorstel zelf
bepalen.

9)  Bij rechtstreekse correcties in de Btw-aangifte
een eigen omschrijving registreren

Soms legt een controleur u op om een bijkomend
verschuldigd bedrag aan Btw op te nemen in vak 61
(Regularisatie verschuldigde Btw) en een afschrift van
die aangifte over te maken om toe te voegen aan het
dossier.

Als u deze (of andere) correcties niet zelf uitvoert met
boekingen, maar door rechtstreeks in te grijpen op de
Btw-aangifte (en de WINexpert+ deze boekingen voor u
laat maken), zal nu een venster opspringen om een
eigen, verklarende omschrijving voor deze ingreep te
registreren, om u te helpen ook later te herinneren aan
de reden van deze correctie.

Rechtstreekse neerlegging wordt niet ondersteund door
de WINexpert+.

10)  Handige wijzigingen en toevoegingen

• Bij de eenvoudige facturatie (in de WINexpert+
Boekhouding geïntegreerd) wordt de OGM nog
eens herhaald bij het totaal te betalen bedrag.

• Bij de Btw-overzichten voegt de WINexpert+
een totaal toe per rubriek. Handig om
bijvoorbeeld de overeenstemming tussen Btw-
aangiftes en omzet aan te tonen. Ook is nu het
saldo tussen te betalen en te ontvangen Btw
gemakkelijker te volgen.

• Bij de XML/UBL/Peppolviewer is het samen-
voegen van PDFs verhuisd van BullzipPDF-

printer naar een extern MergePDF-programma.
Het gaat sneller en u kunt desgewenst er ook
zelf PDFs mee aaneen koppelen.

• Bij het voorstel van boekingen, om er eentje uit
een lijst te kiezen, kunt u het voorstellen mèt of
zònder bedragen nu uit een menuutje kiezen.

• Status omvang dossier toont nu ook het aantal
boekingslijnen in de aankoop- en verkoop-
boeken als ook het aantal boekingsstukken in
de financiële en de diverse dagboeken.

• Van enkele ingrijpende handelingen wordt op
het scherm duidelijk(er) gewezen op de
verreikende gevolgen er van (vernietigen van
een dossier, aanpassen van periodes, enzo-
voorts). Om te vermijden, dat u met een
abuisievelijk muisklikje zo'n ingrijpende
handeling uitvoert, wordt u hier en daar een
nadrukkelijke bevestiging gevraagd in de vorm
van een in te typen 'Vernietig dossier', 'Toch
boeken', enzovoorts.

• Waarschuwingen foutieve Btw-nummers bij
inlezen XML-bestanden zijn teruggebracht tot
één keer met signalisatie op een rode
achtergrond.
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Ter herhaling

 

1)  Boekhouden wordt weer 'spannend'

De technologie maakt reuzensprongen. In 2019
bewees de elektronische facturatie wat ze waard is.

De XML-facturen (UBL en Peppol) bewijzen nu echt
wel hun nut. Het gecontroleerd inlezen van verkoop-
facturen gaat aan een factuur per seconde!

Of twee secondes als er een nieuwe klantenfiche moet
worden aangemaakt.

De WINexpert+ haalt alle noodzakelijke gegevens uit
de XML-facturen en stelt ze voor op het scherm.

Een druk op de Enter-knop volstaat om die factuur te
registreren (maar u kunt natuurlijk manueel ingrijpen).

De WINexpert+ maakt zelf XML-facturen volgens het
veeleisende Peppol-protocol (verplicht door Europa,
door de Vlaamse en ook door de Federale overheid).

Dat is niet zo eenvoudig, merkten wij uit eigen proeven.
De XML-facturen van collega-concurrenten bewezen
het ook. Er worden heel wat fouten gemaakt tegen de
vastgelegde normering.

Ook als de XML-factuur niet aan die normen voldoet,
onderzoekt de WINexpert+ die en probeert er toch de
nodige informatie in te vinden.

Die informatie toont hij u ook, tezamen met het PDF-
formaat in dat XML-bestand, zodat u bij twijfel eventjes
kunt raadplegen hoe iets te interpreteren.

Met XML-bestanden werken is optioneel.  Als u er
geen voordeel bij heeft kunt u blijven werken zoals u
gewoon bent.

Er is géén wettelijke verplichting  voor bedrijven om
facturen in XML op te maken naar andere
handelaars of naar particulieren toe. (Hiervan

ontvingen wij een schriftelijke bevestiging van de
bevoegde diensten bij de overheid.)

Slechts als u facturen aan de overheden verzendt
moeten deze het XML-Peppol-formaat hebben (maar
u kunt ze nog intypen op de website Mercurius).

De WINexpert+ Boekhouding verwerkt XML-facturen
en de WINexpert+ Facturatie-programma's maken
èchte, volledige XML-facturen op. Het is aan u om te
kiezen of u er gebruik van wilt maken of (nog) niet.

2)  Veel facturen nog in PDF-formaat

Een vorige regering dacht het bedrijfsleven een plezier
te doen met PDF-facturen als elektronische facturen te
beschouwen.

Dat was wat kortzichtig, want een PDF-factuur bevat
slechts een beeld  van de cijfers, niet de cijfers zelf .
Een èchte elektronische factuur in XML-formaat (zoals
die in de WINexpert+) bevat beiden, cijfers èn beeld .

Dienstverleners zien een gat in de markt en 'vertalen'
(scannen) die PDF-facturen naar een XML-formaat.
Het lukt echter niet altijd om alle noodzakelijke
boekhoudkundige gegevens uit zo'n PDF te halen en
tot een XML te verwerken (geen beeld maar cijfers).

Dan komt er manueel werk bij kijken (door u of door de
dienstverlener) om de XML te vervolledigen.

(1)   Als uw dienstverlener dat doet overtuigt u zich er
best van, dat hij in piekperiodes dit tijdig  kan doen.
Immers houdt de BTW-Administratie onverbiddelijk vast
aan tijdige indiening van de aangiftes.

(2)   Waar u zich best ook van overtuigt is de volledig  -  
heid  van de XML. Nogal wat scan-XML's beperken zich
tot enkele gegevens, onvoldoende om te boeken.

De inhoud van de XML kunt u zelf zien met de XML-
viewer in de WINexpert+. Die houden we in 2020 niet
langer als deel van de optie, zodat u zelf facturen in
XML-formaat kunt bekijken.

(3)   Als u niet zelf de elektronische facturen bewaart
doch dat aan een dienstverlener overlaat, overtuig u er
dan van aan de wettelijke bewaartermijnen  te kunnen
voldoen.

Immers bent en blijft u zelf verantwoordelijk voor de
wettelijke verplichtingen inzake bewaring van boek-
houdkundige bescheiden.

De oplossing is natuurlijk èchte digitale facturen te
gebruiken in plaats van scans en OCR. Dat valt ook te
lezen in de Practicali van 19-11-2020, waarin een
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livestream wordt aangekondigd met Bart Van Coile, de
voorzitter van het ITAA (Institute for TaxAdvisors and
Accountants).

3)  De WINexpert+ leest XML (UBL en Peppol)

Of u de XML-facturen ontvangt omdat de leverancier ze
zo aanlevert, of uw klant ze zo verstrekt, of een dienst-
verlener PDF's of scans vertaalt ... de WINexpert+
poogt ze in te lezen.

We kennen ICT als een wereldje, dat bol staat van
verschillende normen en versies, die niet altijd
gerespecteerd worden.

Om te zien of zo'n XML-factuur geldig / volledig is, kunt
u die op internet gratis laten checken bij een Europese
validator. Die toont u heel precies eventuele pijnpunten.

Wij gebruiken daarvoor de gratis

www.itb.ec.europa.eu/invoice/upload

Die controleert niet enkel of de XML-syntax in orde is,
maar controleert ook of de vereiste bedragen aanwezig
zijn en kloppen. Bij een fout duidt deze validator heel
precies aan waar het fout zit.

Streng? Iedereen heeft er baat bij dat de zeer precies
omschreven normen door iedereen gerespecteerd
worden. Enkel zo sluiten systemen naadloos op elkaar
aan en kan er (uiteindelijk) geboekt worden zonder
menselijke tussenkomst.

Opmerking:   doorgaans hebben enkel de "Errors"
consequenties. Dan ontbreekt er informatie, zijn de
berekeningen verkeerd, ... De WINexpert+ haalt er uit
wat hij kan vinden. Wat er ontbreekt signaleert hij met
vraagtekens (?).

Die ziet u ook in de "factuurstrook" naast het
inschrijfscherm. Het is dan aan u om de informatie uit
de PDF te halen (met één klikje opent de WINexpert+
die PDF voor u).

Om u op zo'n ontbreken te attenderen verandert de
WINexpert+ tijdens het inboeken de lichtgele achter-
grond van de factuurstrook naar lichtrood.

4)  Hoe werkt het in de praktijk?

Of u de XML-facturen ontvangt via het beveiligde
Peppol-netwerk, via een dienstverlener of rechtstreeks
van uw klant, u slaat ze op in een 'buffer' (een map) per
dossier.

Zodra u ze in de boekhouding gaat verwerken leest de
WINexpert+ die buffer en toont ze in een lijst.

Van iedere factuur controleert de WINexpert+ of
daarvoor al een leveranciers- of klantenfiche bestaat. 

Indien niet volstaat een klikje en een druk op de Enter-
toets om een volledige fiche, met naam, adres en KBO-
nummer te registreren !!

Daarna volstaat 

-  een klikje om de factuur naar het scherm van het
aankoop- of verkoopdagboek te sturen;

-  een druk op de Enter-toets om de factuur te
registreren.
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Alles is immers reeds vooraf ingevuld. Het volstaat de
registratie te bevestigen.

Uiteraard tenzij u nog wilt ingrijpen. Wilt u zien wat het
gefactureerde artikel (of Btw-groep) is? Klik op de
omschrijving van de rekening en daaronder verschijnt
het artikelnummer met omschrijving, zoals de
leverancier / klant dat in de XML registreerde.

Een 'strook' naast het inschrijfscherm toont de inhoud
van de XML-factuur, zoals de WINexpert+ die heeft
kunnen lezen. Zo kunt u in één oogopslag de factuur
vergelijken met het boekingsvoorstel.

 

Na de registratie brengt de WINexpert+ de ingelezen
factuur over naar een eigen archief per dossier, om ze
daar te bewaren.

En als u in de boekhouding een dagboek, historiek,
e.d. raadpleegt en inzoomt  op een document, ziet u
daar een nieuwe knop 'Toon PDF of Inhoud XML'.

Daarmee raadpleegt u meteen alle PDF's en/of de
boekhoudkundige inhoud van die klant of leverancier.

5)  Te gedetailleerde facturen?

Om te vermijden, dat facturen met tientallen artikelen
ook tientallen regels in het dagboek beslaan, kunt u zelf
een limiet stellen op dat aantal. Dan vat de WINexpert+
de aan- of verkopen samen tot Btw-groepen.

U kunt de WINexpert+ voorafgaandelijk voeden met
een tabel van artikelnummers, waaraan u te gebruiken
rekeningnummers koppelt.

Beschikt u niet over zo'n tabel? Dan stelt de
WINexpert+ de onbekende artikelnummers (of
groepen) voor en kiest u zelf eenmalig het passende
grootboekrekeningnummer. De WINexpert+ zal dat
opslaan en de volgende keer automatisch voorstellen.

6)  Probeer het eens

Krijgt u XML-facturen van leveranciers? Of (als u
boekhouder / accountant bent) van klanten?

Neem dan even contact met ons op voor verdere
inlichtingen, eventueel om het eens te proberen.

Testen bewezen reeds, dat er veel repetitief werk
versneld verricht kan worden. Vooral bij grote aantallen
verkoopfacturen behaalt u grote tijdwinst.

XML-aankoopfacturen verwerken vergt meer planning
en controle (want iedere aankoopfactuur heeft zo zijn
eigen fiscale implicaties).

Voor verkoopfacturen kunt u op eenvoudige wijze (twee
kolommen in een spreadsheet volstaan) vooraf een
tabel van artikelnummers koppelen aan grootboek-
rekeningen. Dat bevordert de automatische verwerking
(u moet minder vaak ingrijpen).

XML-verkoopfacturen inlezen is de beste start om deze
nieuwe technologie te integreren in uw administratie of
kantoor.
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7)  Waarvoor oppassen?

In de IT-wereld springen tal van aanbieders op nieuwe
technologieën ... soms met gedeeltelijke oplossingen.

Zo komen we aanbieders tegen, die facturen scannen
en daarvan XML-facturen maken ... echter zonder de
factuurinhoud! Hun XML-bestand bevat niet meer dan
het Btw-nummer van de leverancier en het totaalbedrag
(zijnde het grootste bedrag van de scan).

Dit is een aanfluiting van het XML-principe ... maar
wordt zo wel aangeboden.

Een nieuwe leverancier? Als die nog niet gekend is aan
de hand van het Btw-nummer ... moet u de fiche zelf
intypen ... of manueel laten aanmaken (tegen betaling)
door de dienstverlener.

Als u overweegt met een aanbieder in zee te gaan
om facturen te (laten) scannen, aankoop of verkoop,
neem dan eventjes contact met ons op voor een
proefje.

Als de dienstverlener ons een reeks test-bestanden
bezorgt verwerken wij die even voor u en brengen u
dan op de hoogte van onze bevindingen.

Dit doet u best voordat u investeert in duur materiaal
(printer/scanner) en/of voordat u een contract met
een dienstverlener aangaat ... welk contract u soms
moeilijk kunt beëindigen, want uw gegevens
bevinden zich (enkel) op de server van die
aanbieder.

8)  De XML / UBL / Peppol-viewer

Beschikt u over XML-bestanden en wilt u zelf eens
nagaan of die alle benodigde gegevens bevatten?

De WINexpert+ Boekhouding (in standaard-uitvoering)
beschikt in versie 2020 standaard over de Viewer,
waarmee u ìn de XML-bestanden kunt kijken.

Het volstaat zo'n XML-bestand te kiezen (of een map).
Daarna kiest u voor:

-  PDF

-  Boekhoudkundig noodzakelijke inhoud

-  XML-technische weergave.

Zo ziet u zelf of de XML/UBL/Peppol-bestanden
volledig zijn.

Indien nodige/nuttige/verwachte informatie ontbreekt
toont de WINexpert+ bij de Inhoud vraagtekens (?).

Om XML-facturen niet enkel te kunnen raadplegen,
maar ze zelf ook (proberen) in te lezen neemt u best
eventjes contact op met uw supportverantwoordelijke
voor een gratis proef.

9)  De WINexpert+ en de nieuwe technologieën

De WINexpert+ bewijst voortdurend de technologische
vooruitgang te volgen.

Al vele jaren kunt u met de WINexpert+ de afdrukken in
PDF-formaat maken (en met het ingebouwd mail-
programma versturen).

Al enkele jaren kunt u elektronische bankafschriften in
XML-formaat bij de bank ophalen en in het financiëel
dagboek inlezen (ook in het CODA-formaat).

Sinds lang kunt u digitale verkoopfacturen opmaken en
verzenden (ook weer met het ingebouwd mail-
programma).

In 2017 reeds kon u die facturen zelf opmaken in het
volledig gestructureerde XML-/UBL-/Peppol-formaat
(zoals opgelegd door de overheden) en ook inlezen in
het aankoop- en verkoopdagboek, als u zelf dergelijke
facturen ontvangt.

Alle nieuwigheden worden op de voet gevolgd en bij
voldoende betrouwbaarheid ook in de WINexpert+
geïntegreerd.
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Btw-aangiftes en listings in elektronisch formaat, fiscale
fiches 281.20 en 281.50 elektronisch indienen, dossiers
per mail uitwisselen, gegevens exporteren naar spread-
sheets, gegevens van andere programma's inlezen ...,
de WINexpert+ volgt de ontwikkelingen op de voet en is
steeds bij de tijd.

10)  Peppol, de elektronische postbode van uw
eigen verkoopfacturen (of van die van uw klanten)

XML-facturen zijn de norm voor èchte elektronische
UBL-facturen.

Peppol-facturen zijn XML-/UBL-facturen, die van de
ene computer vertrekken (de 'rode postbus') en in de
andere aankomen (de brievenbus van de
bestemmeling).

Peppol-facturen reizen over een speciaal, beveiligd
netwerk . De WINexpert+ is daarop aangesloten, zodat
u de Peppol-verkoopfactuur na het maken meteen kunt
verzenden.

Is een Peppol-factuur moeilijk om aan te maken?

Niet met de WINexpert+. Het volstaat om 

-  voor een klant het Peppol-formaat te kiezen,

-  zijn Peppol-adres (doorgaans zijn KBO-
nummer) in te typen

en u maakt de factuur op zoals voorheen.

Na uw controle (PDF-view) en na uw goedkeuring
maakt de WINexpert+ er automatisch een ècht
elektronische Peppol-factuur van en zet die klaar voor
verzending.

Verzenden doet u met één druk op een knop.

Kan het nog eenvoudiger?

Als u Peppol-/UBL-facturen wilt opmaken (en/of
inlezen), neemt u dan even contact met ons op? Dan
helpen wij u met uw specifieke situatie.

Raadpleeg regelmatig de website www.ciro.be
voor nieuwe versies en voor nieuwe informatie.
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