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1. Noodzaak om investeringen en afschrijvingen bij te houden:
Met de groeiende belangstelling van de fiscus voor investeringen en afschrijvingen groeit ook het belang van
de belastingplichtige om aan te kunnen tonen de wetgeving ter zake stipt gevolgd te hebben.
Dit betekent, dat u moet kunnen aantonen, per investeringsmiddel, hoe de afschrijvingen in de loop der jaren
de waardevermindering van de investeringen heeft aangeduid in de boekhouding.
Bij de aankoop van investeringsgoederen mag u niet het gehele aankoopbedrag ineens aftrekken van uw
bedrijfswinst terwijl u doorgaans wel de prijs in één keer betaalt.
Koopt u bijvoorbeeld een bureel met stoel voor 1.000 euro exclusief BTW , dan betaalt u 1.210 euro (inclusief)
BTW, mag u die 210 euro BTW onmiddellijk terugvorderen (mits de investering uitsluitend voor BTW-plichtige
handelingen gebruikt wordt) en mag u 1 / 10 van die 1.000 euro aftrekken als investeringen in dat eerste jaar
van aanschaf (tenzij u, onder bepaalde voorwaarden, voor het eerste boekjaar gebonden bent aan de
beperking tot pro-rata tempori, het resterende deel van het boekjaar van aanschaf.)
Dit betekent, dat u van de netto 1.000 uitgegeven euro in dat jaar toch nog belasting zult moeten betalen over
900 euro (1.000 aanschaf – 100 afschrijvingen). Daar tegenover staat, dat u in de komende 9 jaren ieder jaar
opnieuw 100 euro van uw fiscale winst mag aftrekken zonder dat er dan nog een uitgave tegenover staat.
Voor uw fiscale planning houdt u daarmee vanzelfsprekend rekening.
U moet er echter ook TIJDIG rekening mee houden, dat het na die 10 jaar opeens ophoudt.
Zodra het om belangrijke bedragen gaat ontstaat er dan immers een 'afschrijvingsgat' (ook wel 'investeringsgat' genaamd), een gebrek aan afschrijvingen om de fiscale winst nog te drukken.
Afschrijvingen worden immers nogal eens pas bij de afsluiting van een boekhouddossier, enkele maanden na
het einde van het boekjaar, verwerkt en dan is het te laat om de investeringen nog te optimaliseren om dat
afschrijvingsgat te vermijden.
Het is dan ook in uw belang om de investeringen en de afschrijvingen nauwgezet op te volgen, zodat u
enerzijds de fiscus kunt aantonen de wetgeving gevolgd te hebben, anderzijds het meest optimale tijdstip kunt
inschatten om bijkomend te investeren of te herwaarderen.
Door de investeringen en afschrijvingen in het boekhouddossier op te nemen krijgt u niet alleen een handig
overtuigingsmiddel in handen, u kunt ook makkelijk rekening houden met een voorspelbaar 'afschrijvingsgat'.

Investeringen, afschrijvingen, beperking pro rata temporis, herziening van de
afgetrokken BTW, enzovoorts zijn onderworpen aan een complexe regelgeving.
De investeringsmodule van de WINexpert+ kan niet verhelpen aan die wettelijke complexiteit, maar kan u wel veel werk uit handen nemen. In de praktijk
zal het werken met de investeringsmodule dan ook makkelijker uitvallen dan
deze uitgebreide uitleg doet vermoeden.
Immers, de WINexpert+ voert al deze berekeningen AUTOMATISCH voor u uit,
zelfs bij tussentijdse afschrijvingen, zelfs bij verlengde of bij verkorte
boekjaren, zelfs bij achteraf-aanvullingen en zelfs bij combinaties daarvan.
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2. Praktische procedures - stappenlijsten:
Voor wie dieper in wil gaan op de investeringen en op de afschrijvingen kan verder in het leerboek de nodige
informatie vinden. Voor wie reeds vertrouwd is met begrippen als investeringen, afschrijvingswijzes, lineair,
degressief, pro rata temporis, enzovoorts kan een opsomming van de te volgen stappen voldoende zijn.
De module 'Investeringen' vindt u in het menu 'Overigen' van de WINexpert+ Boekhouding.
Invloed van de beperking
'pro rata temporis'

Investeringsfiches

Lijst + investeringsfiches afzonderlijk

Wanneer minder of meer werd
afgeschreven in vorige boekjaren
Detail en totaal van de verworven
investerings- en bedrijfsmiddelen
Detail en totaal van de restwaarde
in het verleden en in de toekomst

Automatische boekingsvoorstel afschrijvingen,
herwaarderingen en
waardeverminderingen
Gedetailleerd overzicht over 3 jaar
in het verleden en in de toekomst
Globaal overzicht over 10 jaar in
het verleden en in de toekomst

Eventueel verplichte herziening
afgetrokken BTW bij voortijdige
verkoop / buiten gebruikstelling

Zodra u bij het inschrijven van de dagboeken een grootboekrekening voor een investering/bedrijfsmiddel
gebruikt, zal de WINexpert+ na het registreren van dat ingeschreven boekingsstuk echter automatisch het
programma van de investeringsmiddelen tonen.
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Dat programma van de investeringsmiddelen springt op in ieder dagboek waarvoor in de parameters
(Overigen/Parameters/Dagboeken) voor het gebruikte dagboek '… investeringsfiches tonen om aan te vullen'
is aangevinkt. De WINexpert+ stelt dit automatisch voor als u een nieuw dossier aanmaakt.

Gebruik van investeringsrekeningen in dit dagboek doet onmiddellijk na het registreren van het
document het programma van de investeringsmiddelen op het scherm verschijnen

U kunt zelf bepalen welke grootboekrekeningen daarvoor in aanmerking komen door in de rekeningfiche op
het tab-blad 'Diversen' de optie 'Investering/bedrijfsmiddel' aan te vinken. Voor de rekeningen, die beginnen
met 22, 23 of 24 en die niet eindigen op '9' veronderstelt de WINexpert+ dat zelf en zet er het vinkje zelf.

Gebruik van deze rekening in de dagboeken
doet onmiddellijk na het registreren van het
document het programma van de investeringsmiddelen op het scherm verschijnen
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2.A Nieuwe investeringsfiche aanmaken voor een nieuwe investering in 10 stappen:

1) Schrijf de aankoopfactuur in het aankoopdagboek.1
2) Tijdens de registratie springt automatisch het scherm van de investeringsfiche op.2
3) Vul op het tab-blad 'Fiche' minstens de 'Omschrijving voor de tabellen en overzichten' in.
4) Klik op de knop 'Gegevens uit dagboek halen'.
5) Vul de gegevens op het tab-blad 'Aan- + verkoop' het kader 'Aankoop / verwerving' aan voor
zover nodig.
6) Klik op het tab-blad 'Afschrijving', kies het gewenste afschrijvingsstelsel (lineair, dubbel
3
lineair, degressief, aangepast of 'niet afschrijven'), het wettelijk bepaald aantal afschrijvingsperiodes en in welk boekjaar u begint af te schrijven (doorgaans het jaar van aanschaf, ook
bij afschrijven pro rata temporis). Ga ook na of de voorgestelde rekeningen u passen.4
7) Vink de optie 'Eerste boekjaar pro rata temporis' aan UITSLUITEND ALS het om een bedrijfsmiddel gaat, waarvan de aard van het bedrijfsmiddel de afschrijving van het jaar van
aanschaf beperkt tot het resterend gedeelte van het boekjaar. (Dit is bijvoorbeeld het geval bij
personenwagens voor dubbel gebruik.) Voor de overige nieuwe investeringen vinkt u dit NIET
aan; de eventuele pro rata temporis beperking uit de aard van de onderneming (die van jaar
tot jaar kan verschillen) geeft u op bij het afschrijven zelf.
8) Druk op de knop 'Voorstel afschrijving' en controleer het voorgestelde afschrijvingsschema.
9) Vul op het tab-blad 'Herziening' de gegevens in voor de mogelijke herziening van de BTW als
het bedrijfsmiddel verkocht of buiten gebruik gesteld wordt binnen de wettelijk bepaalde
herzieningsgevoelige periode.
10) Druk op de knop 'Registreren'.

Noot: als u bij het inschrijven van de factuur meermaals een grootboekrekening van een investering
gebruikt zal de WINexpert+ u ook meermaals aanbieden een nieuwe fiche te maken.

1

Investeringen, die u zelf heeft gemaakt (bijvoorbeeld de bouw van een magazijn met uw eigen personeel) 'verwerft' u als
bedrijfsmiddel met een inschrijving in het diversen dagboek. De werkwijze voor het aanmaken van de investeringsfiche is
dezelfde.
2
De investeringsfiche springt onmiddellijk na de registratie op als A) voor de grootboekrekening van de investering in zijn
fiche op het tab-blad 'Diversen' de optie 'Investering/bedrijfsmiddel' is aangevinkt èn B) in de parameters van het dagboek
'Onmiddellijk na het registreren … investeringsfiches tonen om aan te vullen' is aangevinkt. Voor A) kunt u dit nagaan in
'Rekeningen / Fiche / Diversen' en voor B) in 'Overigen / Parameters / Dagboeken / Aankoopdagboek'.
3
Het gaat om de wettelijk vastgelegde periode, niet om de praktische uitwerking. Zo zal degressief afschrijven op 5 jaren
in de praktijk neerkomen op 40% + 40% + 20%, slechts 3 jaren, maar voor de berekening van de percentages heeft de
WINexpert+ wel de oorspronkelijke termijn van 5 jaren nodig.
4
Bestaan deze rekeningen nog niet, dan zal de WINexpert+ u vragen die zelf aan te mogen maken zodra u op de knop
'Voorstel afschrijving' klikt.
-5-
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2.B Jaarlijks afschrijven (aan het einde van het boekjaar) in 5 stappen:

1) Zet de actieve boekhoudperiode op 'Afsluiting' van dat boekjaar.
2) Ga naar het programma 'Afschrijven (boekingsvoorstel)'.
3) Veiligheidshalve5 veronderstelt de WINexpert+, dat u pro rata temporis moet afschrijven. Is dit
niet het geval, dan ontvinkt u de optie 'Pro rata temporis'.
4) Klik op de knop 'Raadplegen' en kijk de voorgestelde boekingen na, maak desgewenst een
afdrukje daarvan met de knop 'Afdrukken'.
5) Klik op de knop 'Boeken' om de voorgestelde boekingen automatisch te laten registreren in
het diversen dagboek.

Opmerking 1: de pro rata temporis-aanduiding van de investeringsfiche zelf (zie 3.1 stap 7) trekt zich niets
aan van het vinkje 'Pro rata temporis' in het 'Afschrijven (boekingsvoorstel). Immers, investeringen die door
hun aard (zoals personenwagens voor dubbel gebruik) pro rata temporis moeten worden afgeschreven
hebben absolute voorrang op de aard van de onderneming; ze zijn niet onderhevig aan de 'slechts eventuele'
pro rata temporis beperking van de onderneming zelf. Anderzijds cumuleren de beperkingen ook niet.
Opmerking 2: bij verlengde en bij verkorte boekjaren zal de WINexpert+ automatisch de toelaatbare
afschrijving aanpassen aan de lengte van het boekjaar. Ook de looptijd van de eventuele pro rata temporis
afschrijvingen houdt rekening met de (resterende) lengte van het afwijkende boekjaar.
Opmerking 3: dit jaarlijks afschrijven kunt u zo vaak doen als u maar wenst, de WINexpert+ zal enkel
eventuele tekorten in afschrijving aanvullen tot hetgeen maximum is voorzien, gelet op de lengte van het
boekjaar.

2.C Tussentijds afschrijven (meermaals per boekjaar) in 5 stappen:

1) Zet de actieve boekhoudperiode op de gewenste periode tot en met welke u wilt afschrijven
(bijvoorbeeld 'Maart' van dat boekjaar als u over het eerste kwartaal wilt afschrijven).
2) Ga naar het programma 'Afschrijven (boekingsvoorstel)'.
6

3) Veiligheidshalve veronderstelt de WINexpert+, dat u pro rata temporis moet afschrijven. Is dit
niet het geval, dan ontvinkt u de optie 'Pro rata temporis'.
4) Klik op de knop 'Raadplegen' en kijk de voorgestelde boekingen na, maak desgewenst een
afdrukje daarvan met de knop 'Afdrukken'.
5) Klik op de knop 'Boeken' om de voorgestelde boekingen automatisch te laten registreren in
het diversen dagboek.

Opmerking 1: de pro rata temporis-aanduiding van de investeringsfiche zelf (zie 3.1 stap 7) trekt zich niets
aan van het vinkje 'Pro rata temporis' in het 'Afschrijven (boekingsvoorstel). Immers, investeringen die door
hun aard (zoals personenwagens voor dubbel gebruik) pro rata temporis moeten worden afgeschreven
5

Een eventuele vergissing daarin is makkelijk recht te zetten als (later zou blijken, dat) u de pro rata temporis beperking
mag negeren. U herhaalt de procedure 3.2, maar dan ontvinkt u de optie 'Pro rata temporis' wel. De WINexpert+ schrijft
dan aanvullend af. Een omgekeerde vergissing, u meende alles te mogen afschrijven terwijl u zich pro rata temporis
moest beperken, is niet zo eenvoudig terug te draaien aangezien u teveel heeft afgeschreven; dat ongedaan maken vergt
wijzigingen in de individuele fiches (enkel de dat boekjaar aangeschafte/verworven investeringen).
6
Bij tussentijds afschrijven gaat u best uit van de pro rata temporis beperking, tenzij u absoluut zeker weet de nieuw
aangekochte investeringen over het gehele boekjaar te mogen afschrijven. Zie ook voorgaande voetnoot.
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hebben absolute voorrang op de aard van de onderneming; ze zijn niet onderhevig aan de 'slechts eventuele'
pro rata temporis beperking van de onderneming zelf. Anderzijds cumuleren de beperkingen ook niet.
Opmerking 2: dit tussentijds afschrijven kunt u zo vaak doen als u maar wenst, de WINexpert+ zal enkel
eventuele tekorten in afschrijving aanvullen tot hetgeen maximum is toegelaten gelet op de einddatum van de
actieve boekhoudperiode.
Opmerking 3: schrijft u periodiek af, bijvoorbeeld maandelijks, en heeft u eens een maand overgeslagen,
dan zal die overgeslagen maand automatisch bijgeteld worden bij de eerste afschrijving nadien. Heeft u
bijvoorbeeld eerst tot en met juni afgeschreven (zes maanden) en doet u het nadien nog eens tot en met april
(vier maanden), dan zal de WINexpert+ bij die laatste poging géén7 afschrijvingen meer voorstellen; ze zijn al
geboekt / verwerkt in juni.
Opmerking 4: bij verlengde en bij verkorte boekjaren zal de WINexpert+ automatisch de toelaatbare
afschrijving van dat moment aanpassen aan de lengte van het boekjaar. Ook de looptijd van de eventuele pro
rata temporis afschrijvingen houdt rekening met de (resterende) lengte van het afwijkende boekjaar.

Tip:
bij tussentijds afschrijven kunt u alvorens het boekjaar af te sluiten nog eenmaal over
het gehele boekjaar afschrijven (zoals beschreven in 3.2) om maar zeker geen afschrijving
gemist / overgeslagen te hebben. De WINexpert+ beperkt het voorstel tot afschrijven tot
hetgeen voorzien is en houdt daarbij rekening met de reeds plaatsgevonden afschrijvingen.
Hij zal dus niet overdrijven met afschrijven.

2.D Verkoop van een investering / bedrijfsmiddel (afboeken) in 7 stappen:

1. Schrijf de verkoopfactuur in het verkoopdagboek.

8

2. Tijdens de registratie springt automatisch het scherm van de investeringsfiche op.

9

3. Klik op de knop 'Gegevens uit dagboek halen'.
4. Klik op de knop 'Afboeken'. U krijgt een afboekscherm te zien met een voorstel tot afboeken.
5. Ontvink de optie 'Indien van toepassing, met herziening van de afgetrokken BTW' als de
10
WINexpert+ niet mag nagaan of de vroeger afgetrokken BTW mogelijk herzien moet worden.
6. Ga na of de voorgestelde rekeningen u passen

11

en maak een afdruk van het voorstel.

7. Druk op de knop 'Registreren'.
Opmerking 1: het afboeken draait (vanzelfsprekend) niet de verkoop van de investering terug; die verkoopfactuur weegt immers door op het boekjaar van verkoop.
7

Met uitzondering van later toegevoegde investeringsfiches of fiches pro rata temporis waarvan de aankoopdatum
achteraf naar voren is geschoven (bijvoorbeeld door een vergissing in de factuurdatum) en nu opeens wel nog in april
afschrijvingen kennen.
8
Investeringen, die u zelf heeft gemaakt (bijvoorbeeld de bouw van een magazijn met uw eigen personeel) 'verwerft' u als
bedrijfsmiddel met een inschrijving in het diversen dagboek. De werkwijze voor het aanmaken van de investeringsfiche is
dezelfde.
9
De investeringsfiche springt onmiddellijk na de registratie op als A) voor de grootboekrekening van de investering in zijn
fiche op het tab-blad 'Diversen' de optie 'Investering/bedrijfsmiddel' is aangevinkt èn B) in de parameters van het dagboek
'Onmiddellijk na het registreren … investeringsfiches tonen om aan te vullen' is aangevinkt. Voor A) kunt u dit nagaan in
'Rekeningen / Fiche / Diversen' en voor B) in 'Overigen / Parameters / Dagboeken / Verkoopdagboek'.
10
De WINexpert+ kijkt naar het afgetrokken bedrag aan BTW en naar de begin- en de einddatum van de herzieningsgevoelige periode om de mogelijks te herziene BTW te berekenen en voor te stellen. Het is aan u om te beslissen of de
omstandigheden van de verkoop toestaan, dat de BTW dan toch niet herzien moet worden.
11
Bestaan deze rekeningen nog niet, dan zal de WINexpert+ deze zelf voor u maken met de voorgestelde benaming
zodra u op de knop 'Registreren' klikt.
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Opmerking 2: eventueel reeds plaatsgevonden afschrijvingen in het boekjaar van verkoop worden ook
netjes teruggedraaid in de kosten.
Opmerking 3: de met de verkoop gerealiseerde minder- of meerwaarde wordt automatisch in kosten of
opbrengsten geboekt.

2.E Achteraf een investeringsfiche maken voor bestaande investeringen in 8 stappen:

1. Ga naar het programma 'Investeringsmiddelen' (in het menu Overigen/Investeringen) en druk
op de knop 'Nieuwe fiche'
2. Vul op het tab-blad 'Fiche' minstens de 'Omschrijving voor de tabellen en overzichten' in.
3. Vul op het tab-blad 'Aan- + verkoop' het kader 'Aankoop / verwerving' in.
4. Klik op het tab-blad 'Afschrijving', kies het vroeger gebruikte afschrijvingsstelsel (lineair,
dubbel lineair, degressief, aangepast of 'niet afschrijven'), het gebruikt aantal afschrijvingsperiodes en in welk boekjaar u begon (in het verleden) af te schrijven (doorgaans het jaar
van aanschaf). Voor het verleden gaat het er niet om de (huidige) wettelijke regelingen te
volgen, maar de toendertijd gebruikte bedragen, rekeningen en stelsels.
5. Vink de optie 'Eerste boekjaar pro rata temporis' aan ALS u in het verleden die investering ook
slechts pro rata temporis voor dat eerste jaar afschreef, ongeacht of u dit deed uit de aard
van het bedrijfsmiddel of uit de aard van de onderneming. Het gaat er nu immers om het
verleden nauwkeurig te imiteren.
6. Druk op de knop 'Voorstel afschrijving' en controleer het voorgestelde afschrijvingsschema;
het moet overeenstemmen met het verleden. Belangrijk: de kolom 'Reeds geboekt' moet
ingevuld worden voor het verleden. Tip: dubbelklik op het hokje 'Reeds geboekt' en het
voorzien bedrag zal automatisch ingevuld worden.
7. Vul op het tab-blad 'Herziening' de gegevens met betrekking tot de afgetrokken BTW in, ook
als de wettelijk bepaalde herzieningsgevoelige periode reeds verstreken is; met de bedrijfsmiddelentabel moet u dit kunnen aantonen.
8. Druk op de knop 'Registreren'.

Noot: als u bij het inschrijven van de factuur meermaals een grootboekrekening van een investering
gebruikt zal de WINexpert+ u ook meermaals aanbieden een nieuwe fiche te maken.
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3. Wat doet de module 033 Investeringen / afschrijvingen voor u?:
Door éénmalig een fiche aan te leggen voor een investeringsgoed met de voorziene afschrijvingen zal de
WINexpert+ automatisch voor u de afschrijvingen berekenen, deze eens of meermaals per jaar op uw
verzoek boeken in het diversen dagboek en voorspellen hoe de afschrijvingen in de toekomst (tot 10 jaar
vooruit) zullen verlopen.
Ook kunt u los van de afschrijvingen op voorhand herwaarderingen en waardeverminderingen opgeven. In de
overzichten zal daarmee ook rekening gehouden worden. Op ieder moment ziet u de (boekhoudkundige /
fiscale / bedrijfseconomische) waarde van het investerings-middel, in het verleden zowel als in de toekomst.
Een fiche is een investeringsmiddel en als u dat aanduidt, meteen een bedrijfsmiddel waarvan de afgetrokken
BTW aan herziening onderworpen kan worden gedurende de verplichte herzieningsgevoelige periode. Deze
module voorziet dus ook in de verplicht bij te houden bedrijfsmiddelentabel.
Immers, als u bijvoorbeeld een gebouw verwerft met toepassing van de BTW , dan moet de afgetrokken BTW
herzien worden als u dat gebouw vóór het verstrijken van het veertiende jaar nà het jaar van aanschaf van de
hand doet (de herzieningsgevoelige periode voor een gebouw bedraagt 15 jaar = 14 jaar nà het jaar van
aanschaf).
Bij verkoop of bij buitengebruikstelling van zo'n aan mogelijke herziening onderworpen bedrijfsmiddel /
investering binnen die herzieningsgevoelige termijn krijgt u automatisch een seintje even naar die afgetrokken
BTW te moeten kijken.
U krijgt overzichten met de gegevens van de investeringsmiddelen, die in de geselecteerde boekjaren
verworven zijn, verkocht (of buiten gebruik gesteld) werden, enzovoorts.
U ziet de verworven investeringsmiddelen per grootboekrekeningnummer waarmee ze in uw boekhouding
gekomen zijn (de debet-boeking) en totaliseert de aankoopprijs / verworven waarde, zodat u makkelijk de
overeenstemming met uw boekhouding kunt aantonen.
Ook zijn er gedetailleerde overzichten met over drie boekjaren de aankopen / verkopen in de investeringsmiddelen in één kolom, de afschrijvingen en bewerkingen in de volgende kolom met daarbij het saldo
(restwaarde) aan het einde van ieder boekjaar.
U krijgt overzichten over tien zelf te kiezen boekjaren. Dit kunnen boekjaren in het verleden zijn, maar ook
naar de toekomst toe, zodat u het te verwachten verloop voor de volgende boekjaren kunt voorspellen.
1) Aankoop en verwervingen
2) Verkoop en buitengebruikstellingen
3) Mutatie Aankoop / Verkoop (het totaal van de mutaties in ieder boekjaar)
4) Afschrijvingen (in verschillende stelsels)
5) Bewerkingen (waardeverminderingen / -vermeerderingen, zowel geboekt als van tevoren gepland)
6) Mutatie Afschrijving / Bewerking (het totaal van de mutaties in ieder boekjaar)
7) Mutatie Aankopen / Verkopen / Afschrijvingen / Bewerkingen
8) Residuwaarde (de restwaarde in ieder boekjaar, zowel in het verleden als 10 jaar voorspellend naar de
toekomst toe)
De WINexpert+ maakt aan de hand van de investeringsfiches en van de ingestelde afschrijvingswijzen
automatisch een boekingsvoorstel (afschrijvingen + herwaarderingen + waardeverminderingen) op dat u met
één druk op de knop kunt aanvaarden en als diversen boeking in de dagboeken kan laten registreren.
Daarbij houdt hij rekening met de beperking 'pro rata temporis' (slechts afschrijven over het resterend
gedeelte van het boekjaar van aanschaf), zowel wanneer deze beperking voortvloeit uit
A. de aard van het bedrijfsmiddel (bijvoorbeeld personenwagen voor dubbel gebruik)
B. de aard van de onderneming (bijvoorbeeld een vennootschap, die niet voldoet aan de voorwaarden
voor het verlaagd belastingtarief).
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U kunt tussentijds afschrijven, bijvoorbeeld maandelijks, waarbij de WINexpert+ automatisch de afschrijving
voorstelt tot en met de laatste datum van die maand (maar u kunt een ander deel kiezen).
Bij het afschrijven houdt de WINexpert+ automatisch rekening met verlengde of met verkorte boekjaren, zelfs
met de invloed daarvan op de pro rata temporis beperkingen.
De voorgestelde afschrijvingen kunt u makkelijk individueel aanpassen, waarbij de WINexpert+ u automatisch
attendeert op mogelijk overdreven afschrijvingen, maar ook automatisch wijst op eventuele vroegere 'tekorten'
in de afschrijvingen (bijvoorbeeld door een vroeger verkort boekjaar).
Verder vergemakkelijkt de WINexpert+ ook nog de afboeking van investeringen, die verkocht of buiten
gebruik gesteld worden; hij geeft u een overzicht van alle rekeningen, die u gebruikte voor afschrijvingen en
voor waardevermeerderingen (of -verminderingen) met de bedragen, draait een eventueel in het jaar van
verkoop of buitengebruikstelling geboekte afschrijving terug en kijkt na of de BTW nog herzien moet worden.
Van dit alles maakt hij een boekingsvoorstel, dat u kunt afdrukken en desgewenst meteen kunt registreren.
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4. Hoe gebruikt u de module 033 Investeringen / afschrijvingen?:
Deze module is geïntegreerd in de WINexpert+ Boekhouding, maar kan los van de boekhoudkundige
gegevens gebruikt worden.
Bij aankoop of verkoop van investeringsmiddel springt deze module automatisch op om u te herinneren aan
de consequenties daarvan voor de investeringsmodule (tenzij u anders heeft ingesteld in de parameters).
U kunt deze module echter ook apart oproepen en aanvullen. Immers, het inboeken van de facturen gebeurt
vaak op momenten, dat u krap in de beschikbare tijd zit en dan kan het makkelijker zijn de investeringen bij te
werken op kalmer momenten.
Als deze module automatisch opgeroepen wordt vanuit de dagboeken, vindt u een bijkomende knop
'Gegevens dagboeken inlezen'. U kiest het gewenste investeringsmiddel (of kiest een nieuwe fiche te maken)
en drukt op die knop. De WINexpert+ zal de gegevens uit het boekingsstuk toewijzen aan de fiche. U kunt
deze aanvullen / verfijnen en vervolgens registreren.
Ook later kunt u die fiches opnieuw oproepen en wijzigen of aanvullen.

Algemene gegevens

Aankoop / verwerving en
verkoop / buitengebruik

Geplande afschrijvingen

Geplande herwaarderingen
/ waardeverminderingen

Boekhoudkundige
waarde boekjaren

Herzieningstabel
aftrekbare BTW

Intern volgnummer
van de fiche

Maakt automatisch een
nieuwe (lege) fiche met een
nieuw intern volgnummer

Bij aankoop of bij verkoop de
gegevens van de factuur gebruiken

De investeringen maken weliswaar geen intrinsiek deel uit van de boekhouding, maar moeten
vanzelfsprekend wel gelijk lopen met de boekhouding. Omdat de investeringen ook kunnen slaan op
boekhoudkundige verwerking in het verre verleden kunt u met terugwerkende kracht ook de nieuw ingegeven
fiches aanpassen / aanvullen zodat ze gelijk lopen met de huidige boekhoudkundige toestand.
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Om bij controle te
kunnen identificeren

Vrijelijk te kiezen vrije omschrijving

De gegevens op het tab-blad 'Fiche' beschrijven het investerings- / bedrijfsmiddel. Minstens één van die
omschrijvingen moet de fiscus toelaten het middel te identificeren.

De leverancier
Factuurdatum

Dagboek van het stuk

Stuknummer

Boekjaar van aanschaf

Ter informatie …
factuur werd
reeds geboekt

Grootboekrekening
van de aanschaf

Tegenboeking

Van de gegevens van de aankoop / verwerving heeft de WINexpert+ het boekjaar, het bedrag en de grootboekrekeningen nodig. Best vult u ook de gegevens van de leverancier en de aankoopfactuur in om later snel
terug te kunnen vinden.
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Geplande afschrijvingen

Te kiezen afschrijvingsmethode
ALTIJD 100% tenzij uitzondering, dit
is NIET het afschrijvingspercentage !!

Het totaal aantal
afschrijvingsperiodes

Deze knop is bruikbaar zodra de
benodigde gegevens ingevuld zijn

Afschrijvings-rekening
kosten beginnend met 63

Afschrijvings-rekening investeringen
beginnend met 2 en eindigend op 9

Voor de afschrijvingsmethode heeft u voor wat betreft de WINexpert+ de keuze uit …
A).

Lineair

B).

Dubbel lineair

C).

Degressief

D).

Aangepast

E).

Niet afschrijven

A). Lineair:
Dit is de meest gebruikelijke afschrijvingswijze, welke door de fiscus doorgaans het makkelijkst aanvaard
wordt. Over 10 jaren wordt dan per jaar 100% / 10 = 10% afgeschreven.
B). Dubbel lineair:
Deze afschrijvingsmethode gaat uit van hetzelfde percentage als bij lineair, maar verdubbelt dat percentage
de eerste 3 jaren om daarna over te stappen op het percentage van lineair. Hoewel dan 10 jaar vooropgesteld
werd zijn er dan slechts 7 afschrijvingsperiodes met bedragen en 3 zonder (want de eerste 3 waren dubbel).
Dubbel lineair geeft op 10 jaar 20% + 20% + 20% + 10% + 10% + 10% + 10% + 0% + 0% + 0% = 100%.
Hoewel de WINexpert+ het gebruik van deze afschrijvingsmethode makkelijk toestaat vergewist u zich er best
zelf van of de fiscus u die afschrijvingsmethode eveneens toestaat. Omdat de eerste jaren de
afschrijvingskosten zwaarder doorwegen op het fiscale resultaat en de fiscus de achterstand pas begint in te
halen bij de laatste drie jaren in dit voorbeeld is instemming van de fiscus niet vanzelfsprekend.
C). Degressief:
Deze afschrijvingsmethode begint met het dubbele van lineair voor de eerste afschrijvingsperiode, in 10 jaar
dus 2 x 10% = 20%.
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Voor de tweede periode degressieve afschrijving wordt eveneens het dubbele (20%) gehanteerd, maar dan
wel ènkel op het restant 100% – 20% (eerste jaar) = 80% restant. Dat betekent een afschrijvingspercentage
van 20% (2 x 10% lineair) van 80% (restant) = 16% afschrijving op de aanvankelijke som.
De derde periode degressieve afschrijving wordt opnieuw op het restant 100% (begin) – 20% (eerste periode)
– 16% (tweede periode) = 64% berekend. Dit betekent een percentage 20% van 64% = 12,8 % op de
aanvankelijke som.
De vierde periode degressieve afschrijving wordt opnieuw op het restant 100% (begin) – 20% (eerste periode)
– 16% (tweede periode) – 12,8% (derde periode) = 51,2% berekend. Dit betekent een te hanteren
afschrijvingspercentage 20% van 51,2% = 10,24 % op de aanvankelijke som.
Zou men voor de vijfde periode dezelfde berekeningswijze hanteren, dan zou dit neerkomen op een restant
van 100% (begin) – 20% (eerste periode) – 16% (tweede periode) – 12,8% (derde periode) – 10,24% (vierde
periode) = 40,96%. Van dat restant 40,96% het dubbele van het lineaire percentage (2 x 10%) nemen komt
op 8,192%. Dit is lager dan het ènkelvoudige van het lineaire percentage van 10%.
Als bij toepassing van de degressieve afschrijving het afschrijvingspercentage in een gegeven boekjaar onder
dat van de lineaire komt zal met ingang van dat boekjaar automatisch overgestapt worden op het percentage
van die lineaire afschrijving. Er wordt dan ook niet 8,192% voorgesteld, maar 10%.
De degressieve afschrijving komt op 10 jaar dan ook op een afschrijving van 20% + 16% + 12,8% + 10,24% +
10% + 10% + 10% + 10% + 0,96% + 0% = 100%.
Hoewel de WINexpert+ het gebruik van deze afschrijvingsmethode makkelijk toestaat vergewist u zich er best
zelf van of de fiscus u die afschrijvingsmethode eveneens toestaat. Omdat de eerste jaren de
afschrijvingskosten zwaarder doorwegen op het fiscale resultaat en de fiscus de achterstand pas begint in te
halen bij de laatste twee jaren in dit voorbeeld is instemming van de fiscus niet vanzelfsprekend.
D). Aangepast:
Bij deze afschrijvingsmethode berekent de WINexpert+ niets, maar geeft u een rooster met één regel per
afschrijvingsperiode zonder bedrag en zonder percentage; die vult u vervolgens per periode zelf in met de
aangepaste gegevens.
E). Niet afschrijven:
Deze afschrijvingsmethode gebruikt u enkel bij investeringen / bedrijfsmiddelen, die niet afgeschreven kunnen
worden zoals bijvoorbeeld grond.
Belangrijk: met uitzondering van "4. Aangepast" geeft u niet zelf de percentages op, maar laat die door de
WINexpert+ uitrekenen aan de hand van het aantal gekozen afschrijvingsperiodes met de knop "Voorstel
afschrijving". U kunt dan nog altijd de voorgestelde percentages manueel aanvullen / wijzigen.
Daarbij waakt u best voor handhaving van de afschrijvingswijze.
U kunt weliswaar de WINexpert+ de afschrijving laten berekenen volgens de lineaire afschrijvingsmethode en
vervolgens handmatig de percentages aanpassen volgens de systematiek van "degressieve afschrijving",
maar dat is vanzelfsprekend NIET de bedoeling.
Uw aanpassingen aan de voorgestelde percentages mogen de gekozen systematiek niet fundamenteel
aantasten, mogen enkel dienen om afrondingsverschilletjes weg te werken.
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De geplande afschrijvingen

Het eerste boekjaar
van de afschrijvingen
Het aantal afschrijvingsperiodes

Deze knop is nu bruikbaar want de
benodigde gegevens zijn ingevuld

Afschrijvings-rekening
kosten beginnend met 63

Afschrijvings-rekening investeringen
beginnend met 2 en eindigend op 9

Het volstaat om nu op de knop "Voorstel afschrijving" te klikken om de geplande afschrijvingen te laten
voorstellen.

Het voorziene afschrijvingspercentage per boekjaar

Het voorziene afschrijvingsbedrag per boekjaar

Bedrag van de afschrijvingen,
dat reeds geboekt werd

Het voorziene stelsel

Géén totaal maar ONVERWERKT

De afschrijvingen bereiken 100%,
dus geen onverwerkt percentage
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Door afrondingsverschillen
blijft 2 cent nog onverwerkt

Er zijn nog geen afschrijvingen geboekt,
dus het totaal van 851,22 is onverwerkt
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U heeft nu een volledig afschrijvingsvoorstel op uw scherm. Het afschrijvingspercentage van 10% per
boekjaar geeft per boekjaar een afschrijving van 85,12 euro, een totaal van 10 x 85,12 = 851,20 euro.
Het totaalbedrag van de investering is echter 851,22 euro. Er is dus nog een onverwerkt saldo van 0,02 euro.
Dit onverwerkt saldo kunt u makkelijk wegwerken door dubbel te klikken op die 0,02 euro.

Dubbelklik hier om het onverwerkt bedrag
toe te wijzen aan de LAATSTE afschrijving

Die wordt dan automatisch toegevoegd aan de laatste afschrijving.

Het onverwerkt saldo van 2 cent is nu
verwerkt in de LAATSTE afschrijving

Natuurlijk kunt u dat onverwerkt bedrag zelf aan een andere afschrijvingsperiode toekennen. Klik de bewuste
regel aan in het rooster en verander in de velden onder het rooster het bedrag van de afschrijving. Die
verandering wordt meteen doorgevoerd in het rooster.

Deze aangeklikte regel …
Hier verschijnt het bedrag …
… vult de velden
van boekjaar 2005
… dat u in dit veld intypt

Het onverwerkt saldo is nu
verwerkt in boekjaar 2011
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Op deze manier kunt u alle gegevens voor iedere regel wijzigen …
1. Klik de gewenste regel aan
2. De vakken onder het rooster worden gevuld met de gegevens van die regel
3. Verander de vakken, tegelijkertijd wordt de regel in het rooster aangepast
Dit is slechts een afschrijvingsvoorstel, beperkt tot die ene fiche op het scherm, maar wel voorzien voor alle
boekjaren. Het eigenlijke afschrijven geschiedt per boekjaar voor alle fiches tesamen in het programma
"Overzichten en boeken", waar u nog verfijningen kunt aanbrengen.
Het is dus de bedoeling, dat u éénmalig per investeringsmiddel de noodzakelijke gegevens voor de afschrijving opgeeft voor de gehele levensloop van de investering. U plant zogezegd de afschrijvingen.
De WINexpert+ zal uit de fiches per boekjaar de gegevens halen om een boekhoudkundig voorstel van
afschrijvingen op te stellen, dat u nog kunt verfijnen en vervolgens met één druk op de knop kunt registreren

Klik met de RECHTERmuistoets
om dit menuutje op te roepen

Door met de RECHTERmuistoets op een lijn in het rooster te klikken roept u een menuutje op, waarmee u
regels kunt tussenvoegen (bóven de aangeklikte regel), kunt verwijderen, kunt toevoegen (dat is, een regel
onderaan toevoegen) en waarmee u alle regels in één keer kunt wissen.
Kiest u voor die "Alle regels" wissen, dan zal de WINexpert+ u om een bevestiging vragen en dàn pas al die
regels wissen; het betreft vanzelfsprekend ènkel de regels "Afschrijving" van die ene getoonde investeringsfiche.

Opmerking: gewiste regels zijn daadwerkelijk verdwenen (ook als u nog niet geregistreerd
heeft) en kunnen niet teruggehaald worden.
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5. Het eigenlijke afschrijven:
Na het ingeven van de verschillende investeringsfiches beschikt de WINexpert+ over de nodige gegevens om
de afschrijvingen voor te stellen.
Dat doet u met het programma "Afschrijven (boekingsvoorstel)". Daarin geeft de WINexpert+ u een overzicht
van de geplande afschrijvingen per investeringsfiche (het bovenste rooster) en een overzicht van de
boekingen, die daarvoor nodig zijn (het onderste rooster).

Boekt het onderstaande
boekingsvoorstel in het
diversendagboek in de
actieve boekingsperiode
Geplande afschrijving

Afschrijvingslijn per fiche

Boekjaar
afschrijving

Kies welk gedeelte
u nu wilt afschrijven

De gekozen 90/365ste van
de geplande afschrijving

Geeft een overzicht
van èn deze lijst èn
het onderstaande
boekingsvoorstel

BOEKINGSVOORSTEL: per gekozen rekening
van de kosten het detail èn het totaal
BOEKINGSVOORSTEL: per gekozen rekening
van de investeringen het detail èn het totaal

Afschrijven doet u minstens éénmaal per jaar in de afsluitingsperiode van de boekhouding. U kunt echter
opteren voor frequentere afschrijving in delen, bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal. Het afschrijven kan
dus in meerdere stappen geschieden in hetzelfde boekjaar (om de afschrijvingskosten te spreiden over
meerdere boekhoudperiodes).
Schrijft u ééns per boekjaar af, dan mag u de door de WINexpert+ voorgestelde 365 / 365 (of 366 / 366 in een
schrikkeljaar) aanvaarden. Voor afschrijving ééns per boekjaar overweegt u best de "afsluitperiode" als
actieve boekingsperiode te kiezen, zodat deze kost niet onevenredig zwaar doorweegt op de resultaten van
een "gewone" boekhoudperiode.
Wilt u niet jaarlijks afschrijven, maar bijvoorbeeld maandelijks, dan zet u de actieve boekhoudperiode op de
gewenste maand. De WINexpert+ zal dan automatisch het juiste deel voorstellen af te schrijven, namelijk tot
en met de einddatum van die actieve periode, in voorgaand voorbeeld 90 van de 365 dagen. Hij houdt
automatisch rekening met eventueel reeds eerder afgeschreven bedragen en zal de afschrijving enkel
aanvullen tot het 90 / 365ste deel is bereikt.
U kunt echter opteren andere delen op te geven, bijvoorbeeld 13 / 52
schrijven.
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Het afschrijven geschiedt zo dikwijls als u naar dit programma 'Afschrijven (boekingsvoorstel)' gaat en slechts
ste
tot aan het deel (zoals 90 / 365 ), dat u opgeeft, verminderd met de eventueel eerder gedane afschrijvingen.
ste

Heeft u bijvoorbeeld eerder reeds in januari 31 / 365 afgeschreven, dan zal bij de afschrijving met februari
ste
als actieve periode 59 / 365 voorgesteld worden; dit is 31 + 28 dagen. Daarvan trekt de WINexpert+
ste.
automatisch de reeds uitgevoerde afschrijvingen af, zodat het neerkomt op de toevoeging van 28 / 365
Dit doet de WINexpert+ omdat u manueel kunt ingrijpen op de voorgestelde boekingsbedragen en hij zich
daaraan aanpast om toch het geplande afschrijvingsschema uit de investeringsfiches te volgen. Hij waakt in
zijn VOORSTEL dus tegen "overdreven" afschrijvingen.
Manueel kunt u het voorstel tot afschrijven aanpassen en op die manier wèl tot "overdreven" afschrijvingen
komen. U past het bedrag "Nu boeken" in het bovenste rooster aan door met de RECHTERmuistoets in die
kolom op het aan te passen bedrag te klikken.
Typt u dan een groter bedrag in dan voorzien (hij houdt daarbij automatisch rekening met het reeds geboekte
deel in dat boekjaar), dan zal de WINexpert+ u nog even nadrukkelijk waarschuwen, maar hij zal uw opdracht
wel aanvaarden.
Het onderste rooster met het eigenlijke boekingsvoorstel past zich automatisch aan de bedragen in het
bovenste rooster aan. Dat voorstel kunt u afdrukken (met een overzicht van het bovenste rooster) met de
knop "Afdrukken".
Het verdient aanbeveling eerst die afdrukken te maken alvorens u de voorgestelde afschrijvingen laat boeken
door op de knop "Boeken" te klikken. Dan beschikt u over een uitgebreid en gedetailleerd overzicht om aan
de boekhoudstukken toe te voegen.
Bij het boeken van het boekingsvoorstel verricht de WINexpert+ een boeking in het diversendagboek in de
actieve boekingsperiode met de huidige inschrijvingsdatum en registreert in iedere betrokken fiche het bedrag
van de reeds geboekte afschrijving.
ste

Bij verlengde boekjaren zal de teller de noemer kunnen overtreffen, bijvoorbeeld 396 / 365 terwijl bij
verkorte boekjaren in de laatste afschrijving in de afsluitperiode de teller kleiner is dan de noemer,
ste
bijvoorbeeld 396 / 365 voor een boekjaar van 9 maanden. Bij het afschrijven in volgende boekjaren zal de
WINexpert+ deze verschillen automatisch nagaan en u op het bestaan ervan wijzen. Deze verschillen kunt u
dan 'gladstrijken'.

Tip:
tussentijdse afschrijvingen doet u best steeds met dezelfde frequentie (bijvoorbeeld
maand of kwartaal) om de kost van het afschrijven gelijkelijk te spreiden over de
verschillende boekhoudperiodes.
Schrijf dan aan het einde van het boekjaar, bij voorkeur in de afsluitperiode, nòg eens 365 /
ste
365 af om met zekerheid alles afgeschreven te hebben.
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Wat u reeds afgeschreven heeft met het programma "Afschrijven (boekingsvoorstel)" zal in iedere fiche
automatisch toegevoegd worden aan de kolom "Reeds geboekt".

Dit is het reeds geboekte
deel van de afschrijvingen

Dit is het reeds geboekte deel van de
afschrijvingen en kàn aangepast worden
zonder dat de boekhouding aangepast is

Belangrijk: Het is mogelijk om de bedragen in de kolom "Reeds geboekt" ook in de investeringsfiche zelf in
te vullen / aan te passen, los van de boekingen in het huidige boekhouddossier. Dit om investeringen uit het
verleden, waarop vroeger reeds afgeschreven werd, met terugwerkende kracht in het boekhouddossier op
punt te kunnen stellen. Voor het verder automatisch boeken van de afschrijvingen van de VOLGENDE
boekjaren maakt het al dan niet invullen van de kolom "Reeds geboekt" in de VORIGE boekjaren geen verschil.

Dubbelklik in deze kolom om voor die
regel het voorziene bedrag meteen als
reeds geboekt bedrag voor te stellen

Tip:
zou u in het voorgaande voorbeeld het bureel niet in 2002, doch in 1998 gekocht hebben en begint u
in 2002 met het opmaken van de investeringsfiches, dan kunt u door simpelweg dubbel te klikken in de kolom
"Reeds geboekt" op iedere dubbel geklikte lijn het voorziene bedrag aan afschrijving (-85,12) automatisch
laten invullen in de kolom "Reeds geboekt".
Vanaf 2002 kunt u dan vervolgens de afschrijvingen automatisch laten boeken met de module investeringen
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Dit met terugwerkende kracht op punt stellen van de investeringsfiches is boekhoudkundig correct.
Immers, het is de bedoeling de investeringsfiches met terugwerkende kracht in overeenstemming te brengen
met de boekhouding en de beginbalans van het boekhouddossier bevat reeds de geboekte afschrijvingen op
de investeringsrekeningen in de 2 klasse.
De kosten-tegenboeking van die vroegere afschrijvingen (op rekeningen beginnend met 63) is indirect ook in
de beginbalans verwerkt, namelijk in de overgedragen winst, die door die vroegere afschrijvingen verminderd
is of in het overgedragen verlies, dat door de vroegere afschrijvingen verhoogd is.
Omdat die resultaten (winst en verlies) slechts per boekjaar gelden moet daarmee geen rekening gehouden in
het op punt stellen van de historiek van de investeringsfiches. Enkel de bedragen van de eerder geboekte
afschrijvingen op de investeringsrekeningen in de 2 klasse zijn van tel.
U moet dan ook overeenstemming met die rekeningen zoeken door de bedragen in de investeringsfiches
manueel aan te passen tot ze overeenstemmen met de beginbalans van het boekjaar, waarin u de
investeringen verder laat afschrijven met de WINexpert+.
Zou u het bureel van het eerdere voorbeeld in 1998 aangekocht hebben, dan zou het zich in uw beginbalans
2002 bevinden als ...

240.100

Kantoormeubilair

Debet

851,22

240.109

Afschrijvingen meubilair

Credit

340,48

Residu

Boekwaarde begin 2002

Debet

510,74

Er is immers reeds 4 x 85,12 euro afgeschreven in 1998, 1999, 2000 en 2001. Vanaf het boekjaar 2002 zal de
de module investeringen van de WINexpert+ het afschrijven overnemen en daarmee automatisch de kolom
"Reeds geboekt" invullen, voor iedere boeking meteen de rekeningen "240.109 Afschrijvingen meubilair"
crediteren en de rekening "630.400 Afschrijvingen meubilair" debiteren.
De WINexpert+ zorgt vanaf dan zelf voor de overeenstemming tussen boekhouding en investeringsfiches.
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6. De waarde van de investeringen / bedrijfsmiddelen:
De boekhoudkundig fiscale waarde van de investering bestaat doorgaans uit de aanschaf- of verwervingsprijs
minus de reeds gedane afschrijvingen (zie voor herwaarderingen, bijkomende afschrijvingen en waardeverminderingen ook paragraaf 7).
Wat ieder investeringsmiddel waard is in welk boekjaar kunt u zien op het tab-blad "Waarde" van de
investeringsfiche, waar àlle opgegeven veranderingen per boekjaar gegroepeerd de boekhoudkundige /
fiscale / bedrijfseconomische waarde tonen.
In volgend voorbeeld zijn enkel de aanschaffingswaarde en de voorziene, fiscaal toelaatbare afschrijvingen
opgenomen. In dit voorbeeld ziet u dan ook enkel de boekhoudkundig fiscale waarde van de investering.

De reeds in de boekhouding
opgenomen bedragen

De (hier fiscale) waarde van het
investeringsmiddel per boekjaar

Dit is een overzicht per fiche.
In bijvoorbeeld de lijst "Restwaardelijst investeringen" krijgt u een overzicht per boekjaar (als u in "Van
boekjaar" hetzelfde jaartal invult als in "Tot boekjaar") per grootboekrekening (van aanschaf / verwerving) …
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Restwaardelijst investeringen boekjaar 2002 tot 2002

230.100
Nummer
000.005
000.006
Totaal

Nummer
000.001
000.002
000.003
000.004
Totaal

Machines en uitrusting

Omschrijving
Dell Dimension 8100
Drukpers ReroPrint 2560
Machines en uitrusting

240.100

Dossier: 001 Demo Bvba
Licentie 4445105: Gerda Devliegher, B.I.B. 201.352

Investeringsmiddelen
Verworven
2001, 25-06-01, 251
1992, 19-08-92, 168

Stelsel
Lineair: 33,3333 %

Begin 2002
1.789,25
29.871,33
31.660,58

Verworven
2002, 19-11-02, 198
2001, 12-01-01, 14
1998, 16-01-98, 25
1999, 06-01-99, 26

Stelsel
Lineair: 10,0000 %
Lineair: 10,0000 %
Lineair: 10,0000 %
Lineair: 10,0000 %

Begin 2002
0,00
611,23
350,28
425,65
1.387,16

Kantoormeubilair

Omschrijving
Bureel bedrijfsleider
Bureel boekhouding
Bureelstoel boekhouding
Bureelstoel bedrijfsleider
Kantoormeubilair

Afgedrukt op: 02-12-02 om 13:00:44 uur. Blad: 0001
Tijdens sessie: 0650 door: Ciro
Munt: Euro

Aankoop
0,00
0,00
0,00

Verkoop
0,00
0,00
0,00

Afschrijvingen + Bewerkingen
Einde 2002 Begin 2002 Afschrijvingen Bewerkingen Einde 2002 Restwaarde
1.789,25 596,42 596,42
0,00 - 1.192,84
596,41
29.871,33 - 26.871,33
0,00
0,00 - 26.871,33
3.000,00
31.660,58 - 27.467,75 596,42
0,00 - 28.064,17
3.596,41

Investeringsmiddelen
Aankoop
851,22
0,00
0,00
0,00
851,22

Verkoop
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Afschrijvingen + Bewerkingen
Einde 2002
851,22
611,23
350,28
425,65
2.238,38

Investeringsmiddelen

Totaal van alle betrokken
grootboekrekeningen

Begin 2002
33.047,74

Aankoop
851,22

Verkoop
0,00

-

Begin 2002 Afschrijvingen Bewerkingen Einde 2002 Restwaarde
0,00 85,12
0,00 85,12
766,10
61,12 61,12
0,00 122,24
488,99
140,12 35,03
0,00 175,15
175,13
127,71 42,57
0,00 170,28
255,37
328,95 223,84
0,00 552,79
1.685,59

Afschrijvingen + Bewerkingen
Einde 2002 Begin 2002 Afschrijvingen Bewerkingen Einde 2002 Restwaarde
33.898,96 - 27.796,70 820,26
0,00 - 28.616,96
5.282,00

… maar ook overzichten over een reeks aaneengesloten boekjaren (bijvoorbeeld "Van boekjaar 1997" en "Tot
boekjaar 2002") …

Restwaardelijst investeringen boekjaar 1997 tot 2002

230.100
Nummer
000.005
000.006
Totaal

Nummer
000.001
000.002
000.003
000.004
Totaal

Machines en uitrusting

Omschrijving
Dell Dimension 8100
Drukpers ReroPrint 2560
Machines en uitrusting

240.100

Dossier: 001 Demo Bvba
Licentie 4445105: Gerda Devliegher, B.I.B. 201.352

Kantoormeubilair

Omschrijving
Bureel bedrijfsleider
Bureel boekhouding
Bureelstoel boekhouding
Bureelstoel bedrijfsleider
Kantoormeubilair

Afgedrukt op: 02-12-02 om 13:02:59 uur. Blad: 0001
Tijdens sessie: 0650 door: Ciro
Munt: Euro

Investeringsmiddelen
Verworven
2001, 25-06-01, 251
1992, 19-08-92, 168

Stelsel
Lineair: 33,3333 %
Lineair: 10,0000 %

Begin 1997
0,00
29.871,33
29.871,33

Stelsel
Lineair: 10,0000 %
Lineair: 10,0000 %
Lineair: 10,0000 %
Lineair: 10,0000 %

Begin 1997
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Het totaal over de
betrokken boekjaren
Verworven
2002, 19-11-02, 198
2001, 12-01-01, 14
1998, 16-01-98, 25
1999, 06-01-99, 26

Aankoop
1.789,25
0,00
1.789,25

Verkoop
0,00
0,00
0,00

Afschrijvingen + Bewerkingen
Einde 2002 Begin 1997 Afschrijvingen Bewerkingen Einde 2002 Restwaarde
1.789,25
0,00 - 1.192,84
0,00 - 1.192,84
596,41
29.871,33 - 14.935,65 - 14.935,68 + 3.000,00 - 26.871,33
3.000,00
31.660,58 - 14.935,65 - 16.128,52 + 3.000,00 - 28.064,17
3.596,41

Investeringsmiddelen
Aankoop
851,22
611,23
350,28
425,65
2.238,38

Verkoop
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Investeringsmiddelen
Begin 1997
29.871,33

Aankoop
4.027,63

Verkoop
0,00

Afschrijvingen + Bewerkingen
Einde 2002
851,22
611,23
350,28
425,65
2.238,38

Begin 1997 Afschrijvingen Bewerkingen Einde 2002 Restwaarde
0,00 85,12
0,00 85,12
766,10
0,00 122,24
0,00 122,24
488,99
0,00 175,15
0,00 175,15
175,13
0,00 170,28
0,00 170,28
255,37
0,00 552,79
0,00 552,79
1.685,59

Afschrijvingen + Bewerkingen
Einde 2002 Begin 1997 Afschrijvingen Bewerkingen Einde 2002 Restwaarde
33.898,96 - 14.935,65 - 16.681,31 + 3.000,00 - 28.616,96
5.282,00

De restwaarde uit de "Restwaardelijst investeringen boekjaar 2002 tot 2002" (één boekjaar) is
vanzelfsprekend dezelfde als die uit de "Restwaardelijst investeringen boekjaar 1997 tot 2002" (vijf
boekjaren). Immers, de restwaarde in beide gevallen is de restwaarde in 2002.
Deze overzichten geven de mutaties aan- en verkoop, de afschrijvingen en de bewerkingen in aparte
kolommen met een restwaarde per fiche en per betrokken grootboekrekening.
Het betreft de waarden zoals ze voorzien zijn in de investeringsfiches. In hoeverre deze bedragen ook reeds
in de boekhouding zijn verwerkt (aankoop, verkoop, afschrijvingen, bewerkingen) hangt af van de frequentie,
waarmee u de afschrijvingen en bewerkingen als boekingsvoorstel laat registreren.
Met deze overzichten kunt u makkelijk vragen beantwoorden als "Wat hebben wij allemaal als investeringen
aangekocht in de laatste 5 jaar?", "Wat zijn onze afschrijvingen in de laatste 5 jaar?" enzovoorts.
De "Vergelijkingsstaat 3 jaar mutaties en afschrijvingen" geeft een vergelijkbaar antwoord over 3 boekjaren,
maar dan wel per boekjaar afzonderlijk.
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Vergelijkingsstaat 3 jaar mutaties + afschrijvingen

230.100
Nummer
000.005
000.006
Totaal

Nummer
000.001
000.002
000.003
000.004
Totaal

Afgedrukt op: 02-12-02 om 13:05:22 uur. Blad: 0001
Tijdens sessie: 0650 door: Ciro
Munt: Euro

Machines en uitrusting

Omschrijving
Dell Dimension 8100
Drukpers ReroPrint 2560
Machines en uitrusting

240.100

Dossier: 001 Demo Bvba
Licentie 4445105: Gerda Devliegher, B.I.B. 201.352

Stelsel
Lineair: 33,3333 %
Lineair: 10,0000 %

Begin BJ 2000 Aan/Ver 2000 Afs/Bew 2000 Einde BJ 2000 Aan/Ver 2001 Afs/Bew 2001 Einde BJ 2001 Aan/Ver 2002 Afs/Bew 2002 Einde BJ 2002
0,00
0,00
0,00
0,00
1.789,25
-596,42
1.192,83
0,00
-596,42
596,41
5.974,29
0,00
12,87
5.987,16
0,00
-2.987,16
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
5.974,29
0,00
12,87
5.987,16
1.789,25
-3.583,58
4.192,83
0,00
-596,42
3.596,41

Stelsel
Lineair: 10,0000 %
Lineair: 10,0000 %
Lineair: 10,0000 %
Lineair: 10,0000 %

Begin BJ 2000 Aan/Ver 2000 Afs/Bew 2000 Einde BJ 2000 Aan/Ver 2001 Afs/Bew 2001 Einde BJ 2001 Aan/Ver 2002 Afs/Bew 2002 Einde BJ 2002
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
851,22
-85,12
766,10
0,00
0,00
0,00
0,00
611,23
-61,12
550,11
0,00
-61,12
488,99
280,22
0,00
-35,03
245,19
0,00
-35,03
210,16
0,00
-35,03
175,13
383,08
0,00
-42,57
340,51
0,00
-42,57
297,94
0,00
-42,57
255,37
663,30
0,00
-77,60
585,70
611,23
-138,72
1.058,21
851,22
-223,84
1.685,59

Kantoormeubilair

Omschrijving
Bureel bedrijfsleider
Bureel boekhouding
Bureelstoel boekhouding
Bureelstoel bedrijfsleider
Kantoormeubilair

Totaal van alle betrokken
grootboekrekeningen

Begin BJ 2000 Aan/Ver 2000 Afs/Bew 2000 Einde BJ 2000 Aan/Ver 2001 Afs/Bew 2001 Einde BJ 2001 Aan/Ver 2002 Afs/Bew 2002 Einde BJ 2002
6.637,59
0,00
-64,73
6.572,86
2.400,48
-3.722,30
5.251,04
851,22
-820,26
5.282,00

Merk op, dat de bedragen voor de betrokken grootboekrekeningen in deze overzichten
consequent de plus/min notatie (+ –) van de 2-rekeningen (grootboekrekeningen beginnend
met 2) volgen.
Het zijn immers enkel deze 2 rekeningen die automatisch met de balans van het ene
boekjaar overgaan naar het volgende boekjaar en dus de waardetoestand over meerdere
boekjaren volgen; de resultatenrekeningen 6 en 7 beperken zich immers tot één boekjaar.

In de vergelijkingsstaat over 10 jaar is er geen ruimte om aparte kolommen naast elkaar af te drukken / te
tonen. Deze vergelijkingsstaat raadpleegt u dan ook per afzonderlijke keuze voor …

1) Aankoop en verwervingen
2) Verkoop en buitengebruikstellingen
3) Mutatie Aankoop / Verkoop (totaal van de mutaties in ieder boekjaar)
4) Afschrijvingen
5) Bewerkingen (waardeverminderingen en -vermeerderingen)
6) Mutatie Afschrijving / Bewerking (totaal van de mutaties in ieder boekjaar)
7) Mutatie Aankopen / Verkopen / Afschrijvingen / Bewerkingen
8) Restwaarde (de restwaarde in ieder boekjaar)

Wilt u bijvoorbeeld het "afschrijvingsgat" kunnen voorspellen, dan kiest u voor "4) Afschrijvingen". Maakt u
ook gebruik van de bewerkingen met FISCALE consequenties, dan kiest u eveneens een overzicht van die
bewerkingen. Die kunnen het fiscale afschrijvingsgat immers versterken of (gedeeltelijk) compenseren.
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Dossier: 001 Demo Bvba
Licentie 4445105: Gerda Devliegher, B.I.B. 201.352

10 jaar Afschrijvingen 2001 - 2010

230.100
Nummer
000.005
000.006
Totaal

240.100
Nummer
000.001
000.002
000.003
000.004
Totaal

Machines en uitrusting

Omschrijving
Dell Dimension 8100
Drukpers ReroPrint 2560
Machines en uitrusting

Afgedrukt op: 02-12-02 om 20:55:25 uur. Blad: 0001
Tijdens sessie: 0655 door: Ciro
Munt: Euro

Totaal van de afschrijvingen valt in boekjaar 2004 plots
terug tot minder dan 1/3de van de boekjaren voordien
Stelsel
Lineair: 33,3334 %
Lineair: 10,0000 %

Boekjaar 2001 Boekjaar 2002 Boekjaar 2003 Boekjaar 2004 Boekjaar 2005 Boekjaar 2006 Boekjaar 2007 Boekjaar 2008 Boekjaar 2009 Boekjaar 2010
596,42 596,42 596,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.987,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.583,58 596,42 596,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kantoormeubilair

Omschrijving
Bureel bedrijfsleider
Bureel boekhouding
Bureelstoel boekhouding
Bureelstoel bedrijfsleider
Kantoormeubilair

Stelsel
Lineair: 10,0000 %
Lineair: 10,0000 %
Lineair: 10,0000 %
Lineair: 10,0000 %

Boekjaar 2001
0,00
61,12
35,03
42,57
138,72

-

Boekjaar 2002
85,12
61,12
35,03
42,57
223,84

Boekjaar 2003
85,12
61,12
35,03
42,57
223,84

Boekjaar 2004
85,12
61,12
35,03
42,57
223,84

Boekjaar 2005
85,12
61,12
35,03
42,57
223,84

Boekjaar 2006
85,12
61,12
35,03
42,57
223,84

Boekjaar 2007
85,12
61,12
35,01
42,57
223,82

Boekjaar 2008
85,12
61,12
0,00
42,52
188,76

Boekjaar 2009
85,12
61,12
0,00
0,00
146,24

Boekjaar 2010
85,12
61,15
0,00
0,00
146,27

Boekjaar 2001 Boekjaar 2002 Boekjaar 2003 Boekjaar 2004 Boekjaar 2005 Boekjaar 2006 Boekjaar 2007 Boekjaar 2008 Boekjaar 2009 Boekjaar 2010
-3.722,30
-820,26
-820,25
-223,84
-223,84
-223,84
-223,82
-188,76
-146,24
-146,27

Door het boekjaar "Vanaf boekjaar" te kiezen kiest u meteen voor het overzicht van het verleden, heden en
toekomst en kunt u nagaan in welke boekjaren de afschrijvingen grote veranderingen ondergaan. Om ook
makkelijk de overeenstemming met de boekhouding na te gaan is het nuttig om grootboekrekeningen
consequent te kiezen en te hanteren, bijvoorbeeld 230.109 om de afschrijvingen van de 230.100 te boeken.
Op dezelfde wijze kunt u ook bijvoorbeeld de restwaarde van de investeringen over 10 jaar bekijken.

Dossier: 001 Demo Bvba
Licentie 4445105: Gerda Devliegher, B.I.B. 201.352

10 jaar Restwaarde 2001 - 2010

Afgedrukt op: 02-12-02 om 20:56:48 uur. Blad: 0001
Tijdens sessie: 0655 door: Ciro
Munt: Euro

De resterende waarde van de investeringen
230.100
Nummer
000.005
000.006
Totaal

240.100
Nummer
000.001
000.002
000.003
000.004
Totaal

Machines en uitrusting

Omschrijving
Dell Dimension 8100
Drukpers ReroPrint 2560
Machines en uitrusting

Stelsel
Lineair: 33,3334 %
Lineair: 10,0000 %

T/m BJ 2001
1.192,83
3.000,00
4.192,83

T/m BJ 2002
596,41
3.000,00
3.596,41

T/m BJ 2003
0,00
3.000,00
3.000,00

T/m BJ 2004
0,00
3.000,00
3.000,00

T/m BJ 2005
0,00
3.000,00
3.000,00

T/m BJ 2006
0,00
3.000,00
3.000,00

T/m BJ 2007
0,00
3.000,00
3.000,00

T/m BJ 2008
0,00
3.000,00
3.000,00

T/m BJ 2009
0,00
3.000,00
3.000,00

T/m BJ 2010
0,00
3.000,00
3.000,00

Stelsel
Lineair: 10,0000 %
Lineair: 10,0000 %
Lineair: 10,0000 %
Lineair: 10,0000 %

T/m BJ 2001
0,00
550,11
210,16
297,94
1.058,21

T/m BJ 2002
766,10
488,99
175,13
255,37
1.685,59

T/m BJ 2003
680,98
427,87
140,10
212,80
1.461,75

T/m BJ 2004
595,86
366,75
105,07
170,23
1.237,91

T/m BJ 2005
510,74
305,63
70,04
127,66
1.014,07

T/m BJ 2006
425,62
244,51
35,01
85,09
790,23

T/m BJ 2007
340,50
183,39
0,00
42,52
566,41

T/m BJ 2008
255,38
122,27
0,00
0,00
377,65

T/m BJ 2009
170,26
61,15
0,00
0,00
231,41

T/m BJ 2010
85,14
0,00
0,00
0,00
85,14

T/m BJ 2001
5.251,04

T/m BJ 2002
5.282,00

T/m BJ 2003
4.461,75

T/m BJ 2004
4.237,91

T/m BJ 2005
4.014,07

T/m BJ 2006
3.790,23

T/m BJ 2007
3.566,41

T/m BJ 2008
3.377,65

T/m BJ 2009
3.231,41

T/m BJ 2010
3.085,14

Kantoormeubilair

Omschrijving
Bureel bedrijfsleider
Bureel boekhouding
Bureelstoel boekhouding
Bureelstoel bedrijfsleider
Kantoormeubilair

De restwaarde over 10 jaren per grootboekrekening van de aanschaf / verwerving

Voor de berekening van deze restwaarde houdt de WINexpert+ naast de afschrijvingen ook rekening met de
eventuele bewerkingen (herwaarderingen, waardeverminderingen, bijkomende afschrijvingen, enz).
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7. Investeringsfiches / - lijsten:
De investeringsfiches kunt u als fiche (per stuk op één of meerdere bladen) afdrukken of als lijst. Fiches
hebben het voordeel, dat u makkelijk nieuwe fiches kunt toevoegen aan uw opbergmap of gewijzigde fiches
kunt wijzigen zonder de rest opnieuw af te drukken zoals in een lijst.
Een enkele fiche laten afdrukken doet u bijvoorbeeld met de knop "Afdruk fiche" in de "Investeringsmiddelen"
zelf, een reeks fiches in de "Lijst … van investeringsmiddelen", knop "Afdrukken fiches".

Dossier: 001 Demo Bvba
Licentie 4445105: Gerda Devliegher, B.I.B. 201.352

Bedrijfsmiddel 0005

Afgedrukt op: 02-12-02 om 20:59:06 uur. Blad: 0001
Tijdens sessie: 0655 door: Ciro
Munt: Euro

Dell Dimension 8100
Omschrijving (Bedrijfsmiddel)
Dell Dimension 8100

Aard
PC's

Eigen omschrijving Multimedia computer met CD-RW en 21" scherm, 256 Mbyte / 40 GB
Verworven van
Op datum Dagboek
Dell Computers
25-06-01
Aankoop
Verkoop aan / buitengebruikgesteld vanwege
Op datum Dagboek
Verkoop

Eigenschappen
Computers
Stuk Boekj
251 2001
Stuk Boekj

Bedrag
1.789,25
Bedrag
0,00

Herzieningsgevoelige periode voor de oorspronkelijk afgetrokken 375,74 BTW loopt van 01-01-01 tot 31-12-05. (5 jaar)

Kosten
Zonder
Kosten
Zonder

Rekening D
230.100
Rekening D

Rekeningomschrijving D
Machines en uitrusting
Rekeningomschrijving D

Rekening C
440.000
Rekening C

Rekeningomschrijving C
Crediteuren
Rekeningomschrijving C

Geboekt?
Ja
Geboekt?
Nee

Nazicht van mogelijke herziening van afgetrokken BTW vond plaats op . ().

Afschrijving
Bjaar
2001
2002
2003

Stelsel
Lineair
Lineair
Lineair
Onverwerkt

%%
33,3333
33,3333
33,3334
0,0000

-

Bedrag Reeds geboekt
596,42 596,42
596,42 546,72
596,41
0
0,00 646,11

Reken D
630.300
630.300
630.300

Rekeningomschrijving Debet
Afschrijving machines
Afschrijving machines
Afschrijving machines

Reken C
230.009
230.009
230.009

Rekeningomschrijving Credit
Afschrijving machines
Afschrijving machines
Afschrijving machines

Kommentaar

Reken C Rekeningomschrijving Credit

Kommentaar

Reken D Rekeningomschrijving
230.100 Machines en uitrusting
630.300 Afschrijving machines

Reken C Rekeningomschrijving
440.000 Crediteuren
230.009 Afschrijving machines

Kommentaar
Dell Computers

630.300 Afschrijving machines

230.009 Afschrijving machines

630.300 Afschrijving machines

230.009 Afschrijving machines

Bewerking
Bjaar

Datum

Handeling
Totaal bewerkingen

Bedrag

Reeds geboekt Reken D Rekeningomschrijving Debet

0,00

0,00

Waarde
Boekj
2001
2001
2002
2003

Handeling
Aankoop/verwerving
Afschrijving: Lineair: 33,3333 %
Boekwaarde einde 2001
Afschrijving: Lineair: 33,3333 %
Boekwaarde einde 2002
Afschrijving: Lineair: 33,3334 %
Boekwaarde einde 2003
Verkoop/buitengebruikstelling
Nulstelling

Bedrag Reeds geboekt
1.789,25
1.789,25
596,42 596,42
1.192,83
1.192,83
596,42 546,72
596,41
646,11
596,41
0
0,00
646,11
0,00
0,00
0,00
646,11

Deze afdruk geeft per fiche àlle informatie van die ene fiche, met een geschetst verloop van de waarde. In de
"Lijst … van investeringsmiddelen" kunt u verfijnen welke fiches u wenst te zien, investeringsmiddelen (àlle
fiches) of enkel de bedrijfsmiddelen.

Toon investeringsmiddelen

Tab-blad "Fiche" en "Aan– + verkoop" en "Herziening"

Toon ènkel bedrijfsmiddelen

Toont enkel de bedrijfsmiddelen, dit zijn de fiches waarbij op
het tab-blad "Herziening" de optie "Enkel aanvinken als dit
een bedrijfsmiddel is" aangevinkt is.

Van de getoonde fiches kunt u ook aanvinken welke van de onderstaande informatieblokken u gedetailleerd
wenst te zien. U kunt er voor kiezen géén van deze onderstaande opties aan te vinken. Dan zal de
WINexpert+ enkel de algemene gegevens van de gekozen fiches èn de waarde (waarin de afschrijvingen en
eventuele bewerkingen zijn opgenomen) afdrukken. Onderstaande opties aan- of ontvinken heeft dus enkel
weerslag op het al dan niet afdrukken van de aparte blok "Afschrijving" en "Bewerking"
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Toon geplande afschrijvingen

Tab-blad "Afschrijving"

Toon bijkomende bewerkingen

Tab-blad "Bewerking"
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Investeringen / afschrijvingen

Dossier: 001 Demo Bvba
Licentie 4445105: Gerda Devliegher, B.I.B. 201.352

Bedrijfsmiddel 0005

Afgedrukt op: 02-12-02 om 21:01:43 uur. Blad: 0001
Tijdens sessie: 0655 door: Ciro
Munt: Euro

Dell Dimension 8100
Omschrijving (Bedrijfsmiddel)
Dell Dimension 8100

Aard
PC's

Eigen omschrijving Multimedia computer met CD-RW en 21" scherm, 256 Mbyte / 40 GB
Verworven van
Op datum Dagboek
Dell Computers
25-06-01
Aankoop
Verkoop aan / buitengebruikgesteld vanwege
Op datum Dagboek
Verkoop

Eigenschappen
Computers
Stuk Boekj
251 2001
Stuk Boekj

Bedrag
1.789,25
Bedrag
0,00

Herzieningsgevoelige periode voor de oorspronkelijk afgetrokken 375,74 BTW loopt van 01-01-01 tot 31-12-05. (5 jaar)

Kosten
Zonder
Kosten
Zonder

Rekening D
230.100
Rekening D

Rekeningomschrijving D
Machines en uitrusting
Rekeningomschrijving D

Rekening C
440.000
Rekening C

Rekeningomschrijving C
Crediteuren
Rekeningomschrijving C

Geboekt?
Ja
Geboekt?
Nee

Nazicht van mogelijke herziening van afgetrokken BTW vond plaats op . ().

Waarde
Boekj
2001
2001
2002
2003

Handeling
Aankoop/verwerving
Afschrijving: Lineair: 33,3333 %
Boekwaarde einde 2001
Afschrijving: Lineair: 33,3333 %
Boekwaarde einde 2002
Afschrijving: Lineair: 33,3334 %
Boekwaarde einde 2003
Verkoop/buitengebruikstelling
Nulstelling

Bedrag Reeds geboekt
1.789,25
1.789,25
596,42 596,42
1.192,83
1.192,83
596,42 546,72
596,41
646,11
596,41
0
0,00
646,11
0,00
0,00
0,00
646,11

Reken D Rekeningomschrijving
230.100 Machines en uitrusting
630.300 Afschrijving machines

Reken C Rekeningomschrijving
440.000 Crediteuren
230.009 Afschrijving machines

630.300 Afschrijving machines

230.009 Afschrijving machines

630.300 Afschrijving machines

230.009 Afschrijving machines

Kommentaar
Dell Computers

In diezelfde "Lijst … van investeringsmiddelen", knop "Afdrukken overzicht" vindt u een beknopte lijst zoals
onderstaand, minder overzichtelijk, maar wel papierbesparend.

Investeringsmiddelen (0003 - 0005)

Dossier: 001 Demo Bvba
Licentie 4445105: Gerda Devliegher, B.I.B. 201.352

Afgedrukt op: 28-11-02 om 11:47:07 uur. Blad: 0001
Tijdens sessie: 0643 door: Ciro
Munt: Euro

000.003 Bureelstoel boekhouding
Boekj.
1998
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Rubriek
Aankoop
Afschrijving
Afschrijving
Afschrijving
Afschrijving
Afschrijving
Afschrijving
Afschrijving
Afschrijving
Afschrijving
Afschrijving
Verkoop

Stelsel Afschrijven op Peri. Vanaf BJ Afschrijven BJ Aankoop van / Verkoop aan / Kommentaar
Lineair 100,0000 % 10
1998
Bako NV
Lineair
10,0000 %
Lineair
10,0000 %
Lineair
10,0000 %
Lineair
10,0000 %
Lineair
10,0000 %
Lineair
10,0000 %
Lineair
10,0000 %
Lineair
10,0000 %
Lineair
10,0000 %
Lineair
10,0000 %

Rekening Debet
240.100: Kantoormeubilair
630.400: Afschrijving meubilair
630.400: Afschrijving meubilair
630.400: Afschrijving meubilair
630.400: Afschrijving meubilair
630.400: Afschrijving meubilair
630.400: Afschrijving meubilair
630.400: Afschrijving meubilair
630.400: Afschrijving meubilair
630.400: Afschrijving meubilair
630.400: Afschrijving meubilair
:

Rekening Credit
440.000: Crediteuren
240.009: Afschrijving meubilair
240.009: Afschrijving meubilair
240.009: Afschrijving meubilair
240.009: Afschrijving meubilair
240.009: Afschrijving meubilair
240.009: Afschrijving meubilair
240.009: Afschrijving meubilair
240.009: Afschrijving meubilair
240.009: Afschrijving meubilair
240.009: Afschrijving meubilair
:

Rekening Debet
240.100: Kantoormeubilair
630.400: Afschrijving meubilair
630.400: Afschrijving meubilair
630.400: Afschrijving meubilair
630.400: Afschrijving meubilair
630.400: Afschrijving meubilair
630.400: Afschrijving meubilair
630.400: Afschrijving meubilair
630.400: Afschrijving meubilair
630.400: Afschrijving meubilair
630.400: Afschrijving meubilair
:

Rekening Credit
440.000: Crediteuren
240.009: Afschrijving meubilair
240.009: Afschrijving meubilair
240.009: Afschrijving meubilair
240.009: Afschrijving meubilair
240.009: Afschrijving meubilair
240.009: Afschrijving meubilair
240.009: Afschrijving meubilair
240.009: Afschrijving meubilair
240.009: Afschrijving meubilair
240.009: Afschrijving meubilair
:

Rekening Debet
230.100: Machines en uitrusting
630.300: Afschrijving machines
630.300: Afschrijving machines
630.300: Afschrijving machines
:

Rekening Credit
440.000: Crediteuren
230.009: Afschrijving machines
230.009: Afschrijving machines
230.009: Afschrijving machines
:

-

Reeds geboekt
350,28
35,03
35,03
35,03
35,03
32,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-

Waarde
350,28
35,03
35,03
35,03
35,03
35,03
35,03
35,03
35,03
35,03
35,01
0,00
0,00

-

Waarde
425,65
42,57
42,57
42,57
42,57
42,57
42,57
42,57
42,57
42,57
42,52
0,00
0,00

000.004 Bureelstoel bedrijfsleider
Boekj.
1999
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Rubriek
Aankoop
Afschrijving
Afschrijving
Afschrijving
Afschrijving
Afschrijving
Afschrijving
Afschrijving
Afschrijving
Afschrijving
Afschrijving
Verkoop

Stelsel Afschrijven op Peri. Vanaf BJ Afschrijven BJ Aankoop van / Verkoop aan / Kommentaar
Lineair 100,0000 % 10
1999
Bako NV
Lineair
10,0000 %
Lineair
10,0000 %
Lineair
10,0000 %
Lineair
10,0000 %
Lineair
10,0000 %
Lineair
10,0000 %
Lineair
10,0000 %
Lineair
10,0000 %
Lineair
10,0000 %
Lineair
10,0000 %

-

Reeds geboekt
425,65
42,57
42,57
42,57
39,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

000.005 Dell Dimension 8100
Boekj. Rubriek
Stelsel Afschrijven op Peri. Vanaf BJ Afschrijven BJ Aankoop van / Verkoop aan / Kommentaar
2001 Aankoop Lineair 100,0000 %
3
2001
Dell Computers
2001 Afschrijving Lineair
33,3333 %
2002 Afschrijving Lineair
33,3333 %
2003 Afschrijving Lineair
33,3334 %
Verkoop

-

Reeds geboekt
1.789,25
596,42 546,72 0,00 0,00

Waarde
1.789,25
596,42
596,42
596,41
0,00
0,00

Natuurlijk heeft u in de andere programma's ("Verworven investeringen", "Restwaarde investeringen", "Vergelijkingsstaat 3 jaar" en "Vergelijkingsstaat 10 jaar") nog bijkomende overzichten en lijsten om uit te kiezen.
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Investeringen / afschrijvingen

8. Herzieningstabel BTW:
De aftrekbaarheid van de BTW op aangekochte/verworven investeringen is onderhevig aan bij wet bepaalde
voorwaarden en verhoudingsgetallen volgens bestemd gebruik (BTW -plichtig tegenover niet- BTW-plichtig).
Omdat investeringen een langere levensduur kennen, kan de bestemming daarvan in de loop van die
levensduur veranderen. Bijvoorbeeld, materiaal, dat aanvankelijk uitsluitend gebruikt werd voor BTW-plichtige
handelingen kan na verloop van tijd gedeeltelijk, voornamelijk of zelfs geheel voor niet-BTW-plichtige
handelingen aangewend worden.
Daarmee is dan niet langer voldaan aan de aanvankelijke voorwaarde voor de aftrekbaarheid van de BTW . Die
aftrekbaarheid kan dan ook herzien moeten worden.
De periode, dat een veranderde bestemming / gebruik van een investering tot zo'n herziening kan leiden,
loopt NIET gelijk met de periode van de afschrijvingen en is afhankelijk van het investeringsgoed. Het gaat om
de periode tot het VERSTRIJKEN van het vierde of van het veertiende jaar nà het jaar van aanschaf/verwerving.
Investeringen, waarvan de afgetrokken BTW gedurende de voorgeschreven periode herzien kan worden
noemt men bedrijfsmiddelen. U bent verplicht een tabel bij te houden van deze bedrijfsmiddelen.
Toegestaan wordt, dat deze tabel opgenomen is in de investeringstabellen, zolang de nuttige gegevens voor
een controle met betrekking tot de herzieningsperiode maar aanwezig zijn. De WINexpert+ geeft u deze in
uitgebreide vorm als "Herzieningstabel BTW bedrijfsmiddelen" en in beknopte vorm als een "Herzieningslijst
BTW bedrijfsmiddelen".

Volledigheidshalve neemt de WINexpert+ àlle investeringsmiddelen op in die tabel en in die
herzieningslijst, zodat het verschil tussen investeringsmiddelen (àlle investeringen) en
bedrijfsmiddelen (die investeringen, die in aanmerking komen voor de herziening van de BTW
èn die voldoen aan nog enkele criteria) NIET afhankelijk is van deze aanduiding (het al dan
niet aanvinken als bedrijfsmiddel op het tab-blad "Herziening").

In de bedrijfsmiddelentabel en – lijst komen dus àlle investeringsfiches voor. Is er geen periode opgegeven,
waarin de BTW voor herziening vatbaar is, dan wordt dat in de tabel en in de lijst ook vermeldt.
Wilt u enkel de investeringen / bedrijfsmiddelen zien met een wèl ingevulde herzieningsperiodedan vinkt u in
het programmadeel "Herzieningstabel BTW bedrijfsmiddelen" de optie "Toon uitsluitend middelen met
ingevulde herzieningsperiode" aan. Hij toont u dan enkel de fiches (ook als het investeringen betreft), waarop
een herzieningsperiode is ingevuld.
Bij het doorvoeren van zo'n herziening kunt u dat in de fiche noteren. Investeringen hebben immers een
levensduur van meerdere jaren en dit maakt het makkelijker ook achteraf nog aan te tonen tijdig aan de
herzieningsverplichting voldaan te hebben.
Als de einddatum van de herzieningsperiode gepasseerd is zonder dat herziening nodig is gebleken, kan het
nuttig zijn de datum van uw nazicht op die mogelijke herziening op te geven om aan te tonen, dat u de
mogelijke herzieningen opvolgt.
Opmerking: herziening van de aftrekbaarheid kan ook omgekeerd werken, een eerder niet-aftrekbare BTW
kan na herziening wel of voor een groter deel aftrekbaar worden. Dit bijvoorbeeld als de verhouding tussen
BTW-plichtige en niet-BTW-plichtige handelingen verandert ten gunste van de BTW-plichtige-handelingen. U
kunt dan de bedragen in de geplande afschrijvingen aanpassen of die met behulp van de bijkomende
bewerkingen aanvullen tot de nieuwe situatie.
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Investeringen / afschrijvingen

Bedrijfsmiddel = investering, waarvan de
afgetrokken BTW herzien kan moeten worden
Einddatum van de
herzieningsperiode
1 januari van het jaar waarin
de aftrek van BTW is ontstaan

Datum van nazicht of herziening
nodig was of heeft plaatsgevonden

Raadpleeg de fiches zonder ingevulde herzieningsperiode door deze optie aan te vinken
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Duur van de herzieningsperiode
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Dossier: 001 Demo Bvba
Licentie 4445105: Gerda Devliegher, B.I.B. 201.352

Herzieningstabel BTW bedrijfsmiddelen

Afgedrukt op: 02-12-02 om 21:35:06 uur. Blad: 0001
Tijdens sessie: 0655 door: Ciro
Munt: Euro

0001: Bureel bedrijfsleider
Omschrijving (Bedrijfsmiddel)
Bureel bedrijfsleider

Aard
Kantoormeubilair

Eigen omschrijving L-vormig bureel met twee ladeblokken en uitschuifbare toetsenbordlade
Verworven van
Op datum Dagboek
Bako NV
19-11-02
Aankoop
Verkoop aan / buitengebruikgesteld vanwege
Op datum Dagboek
Verkoop

Eigenschappen
Bako Veritas 2000

Stuk Boekj
198 2002
Stuk Boekj

Bedrag
851,22
Bedrag
0,00

Herzieningsgevoelige periode voor de oorspronkelijk afgetrokken 178,76 BTW loopt van 01-01-02 tot 31-12-06 (5 jaar)

Kosten
Zonder
Kosten
Zonder

Rekening D
240.100
Rekening D

Rekeningomschrijving D
Kantoormeubilair
Rekeningomschrijving D

Uitgebreide herzieningstabel BTW voor overlegRekeningomschrijving C
Geboekt?
gingCrediteuren
bij controle
Ja

Rekening C
440.000
Rekening C

Rekeningomschrijving C

Geboekt?
Nee

Rekeningomschrijving C
Crediteuren
Rekeningomschrijving C

Geboekt?
Ja
Geboekt?
Nee

Rekeningomschrijving C
Crediteuren
Rekeningomschrijving C

Geboekt?
Ja
Geboekt?
Nee

Nazicht van mogelijke herziening van afgetrokken BTW vond plaats op . ().

0002: Bureel boekhouding
Omschrijving (Bedrijfsmiddel)
Bureel boekhouding
Eigen omschrijving L-vormig bureel met één ladeblok
Verworven van
Bako NV
Verkoop aan / buitengebruikgesteld vanwege

Aard
Kantoormeubilair
Op datum
12-01-01
Op datum

Dagboek
Aankoop
Dagboek
Verkoop

Eigenschappen
Bako Veritas 1000

Stuk Boekj
14 2001
Stuk Boekj

Bedrag
611,23
Bedrag
0,00

Herzieningsgevoelige periode voor de oorspronkelijk afgetrokken 128,36 BTW loopt van 01-01-01 tot 31-12-05 (5 jaar)

Kosten
Zonder
Kosten
Zonder

Rekening D
240.100
Rekening D

Rekeningomschrijving D
Kantoormeubilair
Rekeningomschrijving D

Rekening C
440.000
Rekening C

Nazicht van mogelijke herziening van afgetrokken BTW vond plaats op . ().

0003: Bureelstoel boekhouding
Omschrijving (Bedrijfsmiddel)
Bureelstoel boekhouding

Aard
Kantoormeubilair

Eigen omschrijving Leder beklede stoel catalogustype B-600 op schuifdoppen
Verworven van
Op datum Dagboek
Bako NV
16-01-98
Aankoop
Verkoop aan / buitengebruikgesteld vanwege
Op datum Dagboek
Verkoop

Eigenschappen
Lederen stoel B-600

Stuk Boekj
25 1998
Stuk Boekj

Bedrag
350,28
Bedrag
0,00

Herzieningsgevoelige periode voor de oorspronkelijk afgetrokken 73,56 BTW loopt van 01-01-98 tot 31-12-02 (5 jaar)

Kosten
Zonder
Kosten
Zonder

Rekening D
240.100
Rekening D

Rekeningomschrijving D
Kantoormeubilair
Rekeningomschrijving D

Rekening C
440.000
Rekening C

Nazicht van mogelijke herziening van afgetrokken BTW vond plaats op . ().

Aanduiding bedrijfsmiddel of investering

0004: Bureelstoel bedrijfsleider
Omschrijving (Bedrijfsmiddel)
Bureelstoel bedrijfsleider

Aard
Kantoormeubilair

Eigen omschrijving Leder beklede bureelstoel op verchroomde poot
Verworven van
Op datum
Bako NV
06-01-99
Verkoop aan / buitengebruikgesteld vanwege
Op datum

Dagboek
Aankoop
Dagboek
Verkoop

Eigenschappen
Lederen stoel B-2500

Stuk Boekj
26 1999
Stuk Boekj

Bedrag
425,65
Bedrag
0,00

Herzieningsgevoelige periode voor de oorspronkelijk afgetrokken 89,39 BTW loopt van 01-01-99 tot 31-12-03 (5 jaar)

Omschrijving

Rekening D
240.100
Rekening D

Rekeningomschrijving D
Kantoormeubilair
Rekeningomschrijving D

Vanaf

Aankoop/verwerving

Verkoop/buitengebruikstelling
D:/C: Verkoopboek: , Bedrag: 0,00

31-12-06

128,36
0,00

D:240.100/C:440.000 Aankoopboek: 14, Bedrag: 611,23
Herzieningsperiode BTW (5 jaar) 01-01-01 tot 31-12-05

D:/C: Verkoopboek: , Bedrag: 0,00

31-12-05

16-01-98
01-01-98

73,56
0,00

D:240.100/C:440.000 Aankoopboek: 25, Bedrag: 350,28
Herzieningsperiode BTW (5 jaar) 01-01-98 tot 31-12-02

D:/C: Verkoopboek: , Bedrag: 0,00

31-12-02

0004 Bureelstoel bedrijfsleider
0004H

06-01-99
01-01-99

89,39
0,00

D:240.100/C:440.000 Aankoopboek: 26, Bedrag: 425,65
Herzieningsperiode BTW (5 jaar) 01-01-99 tot 31-12-03

D:/C: Verkoopboek: , Bedrag: 0,00

31-12-03

0005 Dell Dimension 8100
0005H

25-06-01
01-01-01

375,74
0,00

D:230.100/C:440.000 Aankoopboek: 251, Bedrag: 1.789,25
Herzieningsperiode BTW (5 jaar) 01-01-01 tot 31-12-05

D:/C: Verkoopboek: , Bedrag: 0,00

31-12-05

19-08-92
01-01-92

D:230.100/C:440.000 Aankoopboek: 168, Bedrag: 29.871,33
Herzieningsperiode BTW (5 jaar) 01-01-92 tot 31-12-96

D:/C: Verkoopboek: , Bedrag: 0,00

31-12-96

0002 Bureel boekhouding
0002H

12-01-01
01-01-01

0003 Bureelstoel boekhouding
0003H

0006 Drukpers ReroPrint 2560
Herzieningsperiode
0006H

Herzien

6.272,98
0,00 03-04-97

Geboekt?
Ja
Geboekt?
Nee

Afgedrukt op: 02-12-02 om 21:36:11 uur. Blad: 0001
Tijdens sessie: 0655 door: Ciro
Munt: Euro

D:240.100/C:440.000 Aankoopboek: 198, Bedrag: 851,22
Herzieningsperiode BTW (5 jaar) 01-01-02 tot 31-12-06

19-11-02
01-01-02

Bedrag BTW

Rekeningomschrijving C
Crediteuren
Rekeningomschrijving C

178,76
0,00

0001 Bureel bedrijfsleider
0001H

Tot

Rekening C
440.000
Rekening C

Nazicht van mogelijke herziening van afgetrokken BTW vond plaats op . ().

Dossier: 001 Demo Bvba
Licentie 4445105: Gerda Devliegher, B.I.B. 201.352

Herzieningslijst BTW bedrijfsmiddelen
Volgnr

Kosten
Zonder
Kosten
Zonder

Beknopte herzieningslijst BTW

Afgetrokken BTW
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9. Bijkomende afschrijvingen, herwaarderingen en waardeverminderingen:
Naast de geplande afschrijvingen kunnen investeringen ook onderworpen zijn aan bijkomende, niet eerder
voorziene veranderingen in die waarde, bijkomend noodzakelijk gebleken afschrijvingen, aantoonbare
waardeverminderingen door bijvoorbeeld nieuwe technologiën, maar ook herwaarderingen, waardoor de
waarde stijgt.
Zo kunnen gronden in bezit van een grindwinnings-bedrijf eensklaps aanzienlijk vermeerderen in waarde als
een vergunning tot winning wordt verstrekt, een drukpers kan blijken langer bruikbaar te zijn dan de voorziene
afschrijvingstermijn, maar ook kunnen gedane investeringen door plotse technologie-ontwikkelingen sterker
dan verwacht verouderen en daardoor verminderen in waarde, enzovoorts.
Deze veranderingen in waarde kunnen onverwachts zijn, maar kunnen ook voorspelbaar zijn. Daarom kunt u
die in de WINexpert+ ook ingeven voor een boekjaar in de toekomst.
Wilt u die bijkomende waardeveranderingen, in verleden, heden of toekomst ook tot uitdrukking brengen in de
investeringsfiche, dan kunt u dat doen op het tab-blad "Bewerking" van de investeringsfiche.
Ook hier kunt u, net als bij de afschrijvingen, het "Reeds geboekt" bedrag ingeven als die bijkomende waardeverandering reeds in de boekhouding verwerkt werd.
Ook hier verwerkt, net als bij de afschrijvingen, de WINexpert+ eventueel nog niet geboekte bedragen in het
programma "Afschrijven (boekingsvoorstel)" voor dat boekjaar. Dat programma vult dan meteen de kolom
"Reeds geboekt" in de fiche met het bedrag van de herwaarderingen, waardeverminderingen, bijkomende
afschrijvingen, enzovoorts.
Anders dan bij de afschrijvingen zal per soort waardevermindering vermoedelijk andere grootboekrekeningen
gebruikt worden. U kunt die dan ook ingeven / opzoeken zoals op de andere plaatsen in de boekhouding.
Ter oriëntatie van uw keuze van het soort waardebewerking is tussen haakjes toegevoegd wat het
verondersteld effect op de waarde van het investeringsmiddel zal zijn.

(i+)

= vermeerdering van de waarde

(i–)

= vermindering van de waarde

U vindt van ieder van de vier categoriën een "investeringen plus" ( i + ) èn een "investeringen min" ( i – ). De
tweede reeks van de vier categoriën is een zogenaamde "terugneming" van de eerste reeks.
U heeft dus een …
Afschrijving

(i–)

bijkomende afschrijving

Herwaardering

(i+)

waardevermeerdering

Waardevermindering

(i–)

waardevermindering

Overigen

(i+)

waardevermeerdering

Afschrijving

(i+)

terugneming bijkomende afschrijving

Herwaardering

(i–)

terugneming waardevermeerdering

Waardevermindering

(i+)

terugneming waardevermindering

Overigen

(i–)

terugneming waardevermeerdering

… en dààrop de terugnemingen, dus …
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Zoals bij de afschrijvingen kunt u die bewerkingen "plannen", voorzien naar de toekomst toe met aanduiding
van de boekjaren, gebruiken in het heden door het huidige boekjaar op te geven en gebruiken in het verleden
door èn een vorig boekjaar op te geven èn het bedrag eveneens te vermelden in "Reeds geboekt".

Geplande bewerkingen
van de waarde + en –

Boekjaar waarop de waardebewerking plaats heeft

Met de RECHTERmuistoets
opgeroepen menuutje

Reeds geboekt bedrag
van de waardebewerking

Bedrag van de
waardebewerking

Te debiteren rekening voor
deze waardebewerking

De vier categoriën met de
vier terugnemingen daarvan

Te crediteren rekening voor
deze waardebewerking

De boekhoudkundig fiscale waarde kan afwijken van de reële economische waarde. Die reële waarde kunt u
tot uitdrukking brengen met deze bijkomende bewerkingen. Er zijn geen technische beperkingen voor de
keuze van de grootboekrekeningen; u bent dus niet beperkt tot 2-, 6- en 7-rekeningen.

U kunt regel per regel toevoegen met het
boekjaar waarop de bewerking slaat
Zeker bij de bewerkingen is
motivatie daarvan belangrijk
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De opgegeven bewerkingen veranderen de waarde van de investering, ook als er voor de boeking daarvan
andere grootboekrekeningen werden gebruikt. De investeringsfiche geeft dus een overzicht van alle
boekingen betreffende de investering, ongeacht de daarvoor in de boekhouding gebruikte grootboekrekeningen.

Bewerkingen hebben hun invloed op
de waarde in het aangeduide boekjaar

De herwaardering heeft een onverwerkt
saldo veroorzaakt, dat boekhoudkundig
ooit nog eens verwerkt moet worden

Het "Onverwerkt saldo" op de laatste regel geeft een resterende waarde aan van 3.000,00, die nog niet
verwerkt is in de vorm van voorziene afschrijvingen, terugneming van de herwaardering, enzovoorts. Zodra
hier een bedrag staat wordt de achtergrond van deze mededeling lichtrood om uw aandacht te trekken.
Als die herwaarderingen, waardeverminderingen, bijkomende afschrijvingen of de terugnemingen op al die
categoriën reeds in de boekhouding verwerkt zijn, dus vóórdat u ze in de fiche opneemt, dan typt u het
hetzelfde bedrag in als "Reeds geboekt" bij de "Bewerking". "Bedrag" en "Reeds geboekt" zijn dan identiek.
"Reeds geboekt" gelijk maken aan "Bedrag" kunt u ook door met de muis dubbel te klikken in de kolom
"Reeds geboekt" op het tab-blad "Bewerking" in de lijn van deze herwaardering.

Als en zolang er een verschil bestaat tussen het "Bedrag" en "Reeds geboekt" zal de
WINexpert+ bij het "Afschrijven (boekingsvoorstel)" die regel ook opnemen in het boekingsvoorstel voor het afschrijvingsdeel (bijvoorbeeld 1 / 12) dat u bij dat boekingsvoorstel kiest.

Als u van die bewerkingen géén verwerking in het boekingsvoorstel wenst, dan kunt u òfwel in de fiche bij het
"Reeds geboekt" hetzelfde bedrag nemen als "Bedrag", òfwel in dat boekingsvoorstel het "Nu boeken" bedrag
op 0,00 brengen, iedere keer, dat u voor dat boekjaar een boekingsvoorstel opmaakt.
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Overzicht van de afschrijvingen en
bewerkingen per investeringsfiche

Uitzonderlijke boekingen worden op
een lichtrode achtergrond getoond

Bij uitzonderlijke boekingen
krijgt u tekst en uitleg daarover

Overzicht van de afschrijvingen en
bewerkingen per grootboekrekening

De WINexpert+ gaat bij het "Afschrijven (boekingsvoorstel)" het gebruik van de grootboekrekeningnummers
na. Als bij verminderingen van de waarde geen debet-boeking op een 6-rekening en bij vermeerderingen van
de waarde geen credit-boeking op een 7-rekening betrokken is, dan zullen die regels een lichtrode achtergrondkleur krijgen om uw aandacht te trekken.
Met een boodschap licht de WINexpert+ de reden toe. Het is enkel een informatieve boodschap, want er zijn
tal van gevallen, waarin geen 6- en geen 7-rekeningen betrokken zijn of een afwijkende debet- en creditnotatie (bijvoorbeeld bij terugnemingen) kennen.

Opgelet: dit voorbeeld is enkel illustratief. Er zijn tal van boekhoudkundige en fiscale
consequenties van het boeken van herwaarderingsmeerwaarden, die hier niet besproken zijn.
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10. Afschrijven 'PRO RATA TEMPORIS':
Afschrijven 'pro rata temporis' is de afschrijving beperken tot het resterend deel van het boekjaar van aanschaf of van verwerving van het investeringsgoed in plaats van dat eerste boekjaar als een volledig boekjaar
te mogen afschrijven. Bijvoorbeeld, een personenwagen voor dubbel gebruik, aangeschaft op 15 december
2003, zal dan slechts voor 16 dagen van dat boekjaar kunnen worden afgeschreven, m.a.w. slechts 16 / 365 x
het jaarlijks voorzien afschrijvingsbedrag in plaats van over het gehele jaar 365 / 365.
De wetgever kent afschrijven pro rata temporis …
A) … op basis van de aard van het investeringsgoed (bijvoorbeeld personenwagens voor dubbel
gebruik)
B) … op basis van de aard van de onderneming (bijvoorbeeld vennootschappen, die niet in
aanmerking komen voor het verlaagd belastingtarief voor KMO's, krachtens artikel 215, lid 2 van het
WIB / 92).
Deze twee aanleidingen om de beperking pro rata temporis toe te passen cumuleren niet met elkaar. De pro
rata temporis beperking uit A) de aard van het investeringsgoed is onveranderlijk (tot een wetswijziging)
van toepassing terwijl de beperking uit B) de aard van de onderneming kan afhangen van het fiscale
resultaat van het boekjaar (bijvoorbeeld een vennootschap, die niet langer voldoet aan de voorwaarden voor
het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting).
De pro rata temporis beperking uit B) de aard van de onderneming kan in de praktijk op moeilijkheden
stoten … omdat vaak pas bij de afsluiting van het boekjaar zal blijken of de vennootschap voor dat
aanslagjaar voldoet aan de voorwaarden voor dat verlaagd tarief. Bij belangrijke investeringen kan zelfs het
verschil tussen enerzijds de afschrijving over het gehele jaar van aanschaf en anderzijds slechts pro rata
temporis eveneens het verschil uitmaken of een onderneming al dan niet kan genieten van het verlaagd tarief.
Met andere woorden, het resultaat wordt voorwaarde van zijn eigen resultaat.
Om u tegen alle eventualiteiten te wapenen en u maximale flexibiliteit te bieden is de functie 'pro rata
temporis' geïntegreerd op zodanige wijze, dat u zelf kunt aanvinken of die voor u van toepassing is of niet
(voor dat boekhouddossier), zèlfs als achteraf zou blijken, dat u tòch over het gehele boekjaar van aanschaf
mag afschrijven (met uitzondering van de beperking uit A) de aard van het investeringsgoed; die is
onafhankelijk van uw fiscaal resultaat).

De mógelijke pro rata temporis beperking van de afschrijving in het jaar van
aanschaf / verwerving is onderworpen aan een complexe regelgeving.
De investeringsmodule van de WINexpert+ kan niet verhelpen aan die wettelijke complexiteit, maar kan u wel veel werk uit handen nemen.
Immers, de WINexpert+ voert al deze berekeningen AUTOMATISCH voor u uit,
zelfs bij tussentijdse afschrijvingen, zelfs bij verlengde of bij verkorte
boekjaren, zelfs bij achteraf-aanvullingen en zelfs bij combinaties daarvan.
Uw enig werk daarin bestaat uit het plaatsen of weghalen van één vinkje in de
investeringsfiche en / of in het boekingsvoorstel van de afschrijvingen.
Als u veiligheidshalve voorzichtig begint en altijd een vinkje plaatst of laat
staan, kunt u op het laatste moment (voor de afsluiting) alsnog AUTOMATISCH
bijkomend laten afschrijven (en de pro rata temporis negeren).
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A) Pro rata temporis afschrijven op basis van de aard van het investeringsgoed

Welke investeringen slechts pro rata temporis (gedurende het jaar van aanschaf of verwerving) afgeschreven
mogen worden is wettelijk bepaald. Deze beperking is dus niet afhankelijk van de aard van de onderneming
en het fiscale resultaat (winst / verlies) van het boekjaar en legt u daarom vast in de investeringsfiche zelf.

Pro rata temporis
investeringsfiche

Door het 'Eerste boekjaar pro rata temporis' in de investeringsfiche aan te vinken zal het 'Voorstel afschrijving'
automatisch rekening houden met deze beperking, ongeacht of de onderneming uit zijn aard B) al dan niet in
aanmerking komt voor het afschrijven over het gehele boekjaar van aanschaf.
Het vinkje 'Pro rata temporis' op de investeringsfiche zelf heeft absolute voorrang op 'Pro rata
temporis' tijdens het boekingsvoorstel, want het is gebonden aan de aard van de investering zelf.

Zelfs als de onderneming over het gehele boekjaar van aanschaf zou mogen afschrijven omdat de onderneming voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan zullen de investeringsfiches met de aangevinkte 'Pro rata
temporis' op de fiche zelf toch onderworpen blijven aan die beperking. De WINexpert+ zal die beperking
automatisch doorvoeren tijdens het afschrijven.

Heeft u dit aanvinken bij het maken van de investeringsfiche over het hoofd gezien, dan kunt
u ook later (voordat u effectief afschrijft) de pro rata temporis beperking toevoegen door de
betreffende eerste regel aan te klikken en dan te kiezen voor (bijvoorbeeld) 'Lineair (PRT)'.
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Pro rata temporis
investeringsfiche

Dubbelklik hier …

… en u krijgt meteen een
overzicht van de pro rata
temporis gegevens
Hier kunt u de pro rata
temporis alsnog aanpassen
Aantal dagen
NIET afschrijven

NIET afschrijfbaar bedrag

WEL afschrijfbaar bedrag

Aantal dagen WEL afschrijven

Wat de consequenties zijn van pro rata temporis afschrijven ziet u in het onderdeel "Investeringsdagen 'pro
rata temporis' in een boekjaar"; dit vindt u in het menu van de investeringen.
Sneller toegang tot dit onderdeel (met automatisch invullen van de gegevens) krijgt u door in de investeringsfiche op de eerste regel in de kolom 'Stelsel' dubbel te klikken; dan zal de WINexpert+ u onmiddellijk een
reeds ingevuld scherm tonen met hoeveel dagen wel en hoeveel dagen niet afgeschreven kan worden,
tesamen met de bedragen.
Het is niet nodig om (reeds) voor 'pro rata temporis' gekozen te hebben; de raadpleging is vrijblijvend en geeft
aan hoe de WINexpert+ dit investeringsgoed (eventueel) pro rata temporis zal afschrijven. Daarbij houdt hij
rekening met de lengte van het boekjaar (365 of 366 dagen). Voor verlengde of verkorte boekjaren geeft de
WINexpert+ supplementaire informatie.
Merk op, dat het bedrag van het jaar zoals vermeld in de fiche nog steeds –3.000 euro bedraagt, net zoals de
overige jaren. Het is de code '(PRT)' achter het afschrijvingsstelsel, dat het afschrijven pro rata temporis zal
beperken, dit om een eventuele latere verlenging of verkorting van het boekjaar niet te hinderen.
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B) Pro rata temporis afschrijven op basis van de aard van de onderneming

Enkel de investeringsfiches, die niet uit A) de aard van de investering pro rata temporis worden afgeschreven, komen in aanmerking uit B) de aard van de onderneming toch nog slecht pro rata temporis te worden
afgeschreven gedurende het jaar van aanschaf / verwerving. Het gaat om 'als niet A, dàn mogelijk B', maar er
is geen cumulerend effect.
De investeringsfiche zelf (met de geplande afschrijvingen), die mogelijks in aanmerking komt uit B) de aard
van de onderneming het eerste boekjaar slechts pro rata temporis te worden afgeschreven, blijft ongewijzigd
alsof u het hele eerste boekjaar afschrijft.

Voorzie (voorlopig) het gebruikelijk af te
schrijven bedrag alsof u over het gehele
jaar van aanschaf mag afschrijven

De beslissing al dan niet pro rata temporis 'B) … op basis van de aard van de onderneming' af te schrijven
geschiedt in de module 'Afschrijven (boekingsvoorstel)'.

Pro rata temporis B)

Referentie datum en
actieve boekhoudperiode

Pro rata temporis A)
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In de module 'Afschrijven (boekingsvoorstel)'.wordt het oorspronkelijk voorziene bedrag van de afschrijving
(482,52) automatisch beperkt tot het toegestane maximum (189,05) als de 'Pro rata temporis' optie is
aangevinkt. De berekening vindt u in de laatste kolom van dat overzicht.

Pro rata temporis B) (aard
van de onderneming)

Berekening van het
resterend aantal dagen

Haalt u dat vinkje 'Pro rata temporis' in het boekingsvoorstel weg, dan zal de WINexpert+ automatisch het
oorspronkelijk voorziene bedrag (482,52, dus niet B) pro rata temporis beperkt) voorstellen te boeken.

Géén pro rata temporis B)
(aard van de onderneming)

Oorspronkelijk voorziene,
niet beperkte afschrijving

Wèl pro rata temporis A )
(aard van de investering)

Merk op, dat de pro rata temporis beperking A) uit de aard van de investering altijd zal toegepast worden,
ongeacht of de beperking B) uit de aard van de onderneming van toepassing is of niet.
Merk eveneens op, dat het af te schrijven deel voorgesteld wordt aan de hand van de actieve boekingsperiode en het jaar uitgedrukt wordt in hetzij 365, hetzij 366 dagen (schrikkeljaren). De referentiedatum en de
actieve boekingsperiode vindt u terug in de titelbalk. De WINexpert+ bepaalt het maximum, dat gelet op de
datum en de lengte van het boekjaar, afgeschreven mag worden en trekt daarvan het reeds geboekte deel af.
Met andere woorden, de WINexpert+ schrijft bijkomend af tot het opgegeven deel (in bovenstaand voorbeeld
365 / 365) bereikt is. Heeft u bijvoorbeeld per kwartaal tussentijds afgeschreven (2x) en schrijft u nu het derde
kwartaal af, dan krijgt u het volgende beeld …
Toestand ten opzichte van
referentiedatum …

Af te schrijven t/m 273 van de
365 dagen, de WINexpert+ stelt
dit automatisch voor

Reeds 181 van de 365 dagen
afgeschreven en geboekt
(referentiedatum 30-06-2003)
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11-08-2003
Referentiedatum: 30-09-2003
= Afschrijven op 51 dagen
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Advies: overweeg pro rata temporis af te schrijven tot (of tenzij) u zeker weet over het gehele jaar van aanschaf af te mogen schrijven. Blijkt u achteraf toch over het gehele jaar van aanschaf te mogen afschrijven,
dan kunt u nogmaals dit boekingsvoorstel gebruiken om het ontbrekende deel alsnog te boeken door
eenvoudigweg het vinkje 'Pro rata temporis' weg te halen.
Onderstaand voorbeeld in 2 stappen toont de registratie van de afschrijving pro rata temporis voor het boekjaar van aanschaf en een achteraf bijkomende boeking voor het verschil.

Stap 1: pro rata temporis afschrijven

Pro rata temporis

Pro rata temporis
afgeschreven

Stap 2: aanvullend afschrijven

NIET pro rata temporis

Pro rata temporis
afgeschreven deel

Nu het ontbrekende
deel alsnog afschrijven

Pro rata temporis uit A) de aard
van de investering blijft behouden

Met andere woorden, het volstaat om het vinkje weg te halen om de afschrijving over ook het boekjaar van
aanschaf volledig te laten voorstellen (en uit te voeren met een druk op de knop 'Boeken'); de WINexpert+
stelt dan AUTOMATISCH voor alsnog de resterende 293,49 euro af te schrijven.
Door 'Pro rata temporis' aangevinkt te laten (standaard voorgesteld) zal de WINexpert+ de afschrijving van de
in dat boekjaar aangeschafte / verworven investeringen beperken tot de resterende looptijd van dat boekjaar
op basis van werkelijke dagen. Is bijvoorbeeld het investeringsgoed op 11 augustus 2003 aangeschaft en
loopt het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan zal van de voorziene afschrijving slechts 143 / 365
gehanteerd worden als basis van afschrijving waarop het 'Af te schrijven deel' wordt afgeschreven.
Als er afschrijvingsboekingen zijn waarop 'pro rata temporis' van toepassing is, dan voegt de WINexpert+ in
het bovenste rooster een kolom toe 'Beperking pro rata temporis' met de volledige berekening (dagen en
bedragen), in dit voorbeeld 143 / 365 x 482,54 = 189,05. Bijkomend vermelden de voorgestelde boekingen
automatisch de letters PRT en de beperktere basis van 189,05 in het kommentaar op die regels.
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Op die afschrijvingsboekingen voor de boekhouding waarop 'pro rata temporis' van toepassing is, vermeldt
het boekingsvoorstel automatisch de letters PRT en de beperktere basis van het af te schrijven bedrag.

Overweeg voorzichtigheidshalve 'pro rata temporis' af te schrijven (zoals standaard
voorgesteld) tot (of tenzij) u zeker weet over het gehele jaar van aanschaf te mogen
afschrijven.
Op deze manier behoudt u het maximum aan flexibiliteit tot het laatste moment van afsluiting.
Blijkt aan het einde van het boekjaar de onderneming de afschrijving over het boekjaar van
aanschaf over het gehele boekjaar te mogen doen, dan volstaat het om de optie 'Pro ratio
temporis' te ontvinken en een nieuw boekingsvoorstel te vragen. De WINexpert+ zal dan
automatisch het aanvullende deel voorstellen af te schrijven.
Omdat de WINexpert+ niet zelf voorstelt méér af te schrijven dan passend in dat boekjaar op
die datum, vormt deze aanvullende afschrijving géén storing voor de andere afschrijvingen
(van eerder aangekochte investeringen).
Omgekeerd, om van een volledig afgeschreven eerste boekjaar terug te keren naar 'pro rata
temporis' zult u handmatig moeten ingrijpen in de investeringsfiche en met tegenboekingen in
het diversen dagboek om de overmatige afschrijvingen terug te nemen.

Tussentijdse afschrijving: wie gedurende het boekjaar tussentijds afschrijft (bijvoorbeeld maandelijks) in
plaats van aan het einde van het boekjaar, zal opmerken dat altijd de afschrijving tot en met de actieve
boekingsperiode voorgesteld wordt totdat het voorziene bedrag van afschrijving voor dat jaar bereikt werd.
Is het boekjaar langer of korter dan een jaar, dan houdt de WINexpert+ daarmee automatisch rekening. Als
'Pro rata temporis' aangevinkt staat zal de WINexpert+ het voorziene bedrag van dat eerste boekjaar automatisch beperken tot wat toegelaten is.
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11. Gladstrijken van verschillen tussen voorziene en geboekte boekwaarde van de
investeringen in de afgesloten boekjaren:
Afschrijven pro rata temporis en boekjaren met een andere looptijd dan één jaar (verlengde of verkorte
boekjaren) veroorzaken verschillen tussen …
•

enerzijds de oorspronkelijk voorziene afschrijvingsbedragen en

•

anderzijds de uiteindelijk geboekte afschrijvingen.

Deze verschillen vloeien voort uit de regelgeving omtrent de afschrijvingen en hebben niets te zien met het
gebruik van een computer. De WINexpert+ houdt deze verschillen automatisch voor u in de gaten zodra u
gaat afschrijven met 'Afschrijven (boekingsvoorstel)' en zal u verwittigen bij aangetroffen verschillen in het
verleden.
Als bijvoorbeeld een investering aan zijn laatste afschrijvingsperiode toe is en dit meteen een verlengd
boekjaar zou zijn, dan zal de WINexpert+ u bij het afschrijven in het scherm 'Afschrijven (boekingsvoorstel)'
automatisch verwittigen zodra de voorgestelde afschrijving de resterende boekhoudkundige waarde zou
overschrijden.
Hij zal u meteen voorstellen de afschrijvingen automatisch te mogen beperken tot het nog resterend
toegelaten deel; daarbij houdt hij zelfs rekening met eventueel voorgestelde herwaarderingen of terugneming
van afschrijvingen, zelfs in dat boekjaar.
Deze verwittiging geeft hij bij het raadplegen zowel als bij het boeken; dit voor het geval u nog handmatig
heeft ingegrepen op de afschrijvingen. U wordt dus automatisch beschermd tegen onvoorzien overdreven
afschrijvingen, zelfs bij tussentijdse afschrijvingen gedurende het (verlengde) boekjaar.
Anderzijds kan het voorkomen, dat u over de gehele looptijd van een investering minder zou afschrijven dan
voorzien, bijvoorbeeld als het eerste jaar slechts pro rata temporis is afgeschreven of als een verkort boekjaar
de oorspronkelijk voorziene afschrijving niet helemaal heeft opgebruikt.
Ook dit houdt de WINexpert+ voor u in het oog zodra u gaat afschrijven met 'Afschrijven (boekingsvoorstel)'.
Hij controleert automatisch de investeringsfiches, die reeds zijn 'afgelopen'. Dit zijn de investeringsfiches,
waarbij het laatste boekjaar op die fiche vóór het eerste boekjaar van het boekingsvoorstel ligt.
Als op die afgelopen fiches de resterende boekwaarde nog niet gelijk is aan de voorziene boekwaarde op dat
tijdstip (meestal 0,00), dan is er te weinig (of teveel) afgeschreven. In dat geval springt automatisch een
scherm naar voren met een opgave van die investeringsfiches en van die resterende bedragen.
Die verschillen tussen de voorziene afschrijvingen enerzijds en de werkelijk uitgevoerde afschrijvingen
anderzijds kunt u daar meteen laten 'gladstrijken' voor de afgesloten boekjaren.
Met dat gladstrijken van die verschillen verwerkt de WINexpert+ automatisch de overschotten of tekorten in
de volgende boekjaren ALS daar nog ruimte voor is en zal desnoods zelf een afschrijvingsperiode toevoegen
om het laatste restant te verwerken (zowel voor een tekort als voor een overschot).

Toont de fiche zoals die nu is
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Toont de fiche met het voorstel
tot gladstrijken van de verschillen

Dit is het verschil, waarop
de WINexpert+ reageert
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Minder afgeschreven dan
aanvankelijk voorzien

Als een afschrijvingsperiode wordt toegevoegd, dan zal de WINexpert+ die regel lichtblauw tonen om uw
aandacht te vestigen op wat hij u voorstelt te doen. Als stelsel neemt hij automatisch 'Overdracht' en bij het
percentage geeft hij het boekjaar op van waar het verschil komt.

Automatisch bijkomende afschrijvingsperiode
voorzien om het verschil automatisch te verwerken

U kunt het weliswaar aan de WINexpert+ overlaten om u te verwittigen als u meer of minder afschrijft dan
voorzien is, maar met het programma 'Gladstrijken van verschillen …' kunt u dit ook op voorhand nagaan en
desgewenst ook uitvoeren. Dan kunt u er meteen rekening mee houden met de bedrijfsvooruitzichten voor de
volgende jaren.

Belangrijk: beperk het gladstrijken tot de boekjaren, die reeds afgesloten zijn.
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De werkwijze in 3 stappen:

Stap 1) Kies in het menu van de investeringen voor 'Gladstrijken van verschillen …' (dit krijgt u automatisch
op uw scherm als de WINexpert+ tijdens het afschrijven die verschillen vaststelt).
Stap 2) Klik de investeringsfiches aan, die voor het gladstrijken in aanmerking komen, één voor één aan en
druk op de knop 'Gladstrijken fiche ' met het aangeklikte nummer OF dubbelklik op die lijn in het rooster.
Stap 3) In beide gevallen stelt de WINexpert+ de gladgestreken fiche voor. Als u accoord gaat met het
voorstel, dan drukt u op de knop 'Registreren' van de investeringsfiche. Gaat u niet accoord, druk dan in de
investeringsfiche op 'Annuleren' in plaats van op 'Registreren'.
Opmerking: het voorstel om eventuele verschillen glad te strijken kunt u ook in de investeringsfiche zelf
oproepen door met de rechtermuistoets op de voorgestelde afschrijvingen of bewerkingen te klikken. In het
opspringend menuutje vindt u een bijkomende optie 'Gladstrijken t/m BJ'. Dat boekjaar is afhankelijk van
boven welke regel u de rechtermuistoets indrukte, in dit geval de tweede regel met het boekjaar 1999.

Minder afgeschreven dan
aanvankelijk voorzien

Door met de rechtermuistoets ergens
boven deze regel te klikken …

… stelt de WINexpert hier boekjaar 1999 voor

Om abuisievelijk gebruik te vermijden zal de WINexpert+ u om een bevestiging vragen alvorens het gladstrijken voor te stellen. Pas na op de knop 'Registreren' geklikt te hebben ligt het gladstrijken vast (al kunt u
die regel ook na registreren nog verwijderen met ditzelfde menuutje).
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12. Afboeken van investeringsfiches:
De boekwaarde van de investeringen komt in de balans (als saldo) tot uitdrukking door …
•

enerzijds het debet van de 2-rekeningen (aankoop / verwerving / waardevermeerdering) en

•

anderzijds het credit van de 2-rekeningen (verkoop / buitengebruikstelling / waardevermindering).

Omdat de nummers van deze 2-rekeningen van elkaar verschillen heffen ze elkaar weliswaar op in de balans,
maar niet in de rekeningen zelf. Zo kan afgeschreven kantoormeubilair van 10.000 euro debet op de rekening
240.000 staan en voor 10.000 euro credit op de 240.009. Ze heffen elkaar op in de balans, maar niet in de
individuele rekeningen zelf.
Als een investering de onderneming verlaat door verkoop of door buitengebruikstelling moeten al deze 2rekeningen teruggedraaid worden voor de reeds geboekte bedragen (die in de balans zichtbaar zijn). De
10.000 euro moet dus èn uit die 240.000 rekening èn uit die 240.009 rekening verdwijnen in de eindbalans
van het boekjaar van verkoop / buitengebruikstelling.
Niet altijd heffen de afschrijvingen (credit-boekingen) de gehele waarde op. De investering kan vroeger
verkocht worden of eerder buitengebruikgesteld zijn. Als met de verkoopboekingen inbegrepen een verschil
overblijft op die 2-rekeningen, dan vormt dit verschil tussen debet en credit een méér- of een minderwaarde.
De noodzakelijke afboeking om de investering ook uit de balans te halen kan wat telwerk van u vergen, terwijl
het eigenlijk een routineuze boeking kàn zijn. Met de knop 'Afboeken' in de investeringsfiche verzamelt de
WINexpert+ voor u de nodige gegevens en stelt u de afboekingen voor.
Een bij de verkoop of buitengebruikstelling optredend waardeverschil rekent de WINexpert+ eveneens
automatisch voor u uit en stelt voor deze te boeken op een passende resultatenrekening …
•

663.000 Realisatie minderwaarde VA

•

773.000 Realisatie meerwaarde VA.

Vul de verkoopgegevens in op de
fiche alvorens de afboeking te vragen
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De voorgestelde afboekingen zijn aanvullend (complementair) op de boeking in het verkoopdagboek (bij
verkoop van het investeringsmiddel) of op die in het diversendagboek (bij buitengebruikstelling). Ze draaien
niet de verkoopboeking terug, want die heeft nog weerslag op het boekjaar van de verkoop (en van de
afboeking).
Nota: kiest u voor de creditboeking van de verkoop of van de buitengebruikstelling een grootboekrekeningnummer, dat NIET begint met een 2 (van de investeringsrekeningen), dan zal de WINexpert+ die 500 euro van
vooraand voorbeeld automatisch meenemen in de afboekingen. Met andere woorden, welke rekeningen u
gebruikt, de WINexpert+ zal zich automatisch aanpassen om de noodzakelijke afboekingen voor te stellen.

Eventuele afschrijving in het boekjaar van
verkoop wordt automatisch geannuleerd

Deze regel verschijnt enkel als de verkoop
op de fiche een 2-rekening vertoont

Nazicht van de herzieningsgevoelige afgetrokken BTW

Automatische berekening
méér- of minderwaarde

Afboeken in 6 stappen:
Stap 1) Boek de verkoopfactuur of het document van de buitengebruikstelling.
Stap 2) Op de betreffende investeringsfiche vult u op het tab-blad 'Aan- + verkoop' het kader
'Verkoop / buitengebruikstelling' in.
Stap 3) Druk op de knop 'Afboeken' in de investeringsfiche
Stap 4) Enkel als de verkoop / buitengebruikstelling het u toelaat ontvinkt u de optie 'Indien
van toepassing, met herziening van de afgetrokken BTW'.
Stap 5) Maak een afdruk van de voorgestelde boekingen.
Stap 6) Druk op de knop 'Registreren' om de boekingen te registreren.
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Toelichting op deze stappen:
Ad stap 1) De verkoopfactuur of het document van de buitengebruikstelling mag u ook later inboeken, mits
de gegevens dan overeenstemmen met die van stap 2, in de dagboeken.
Ad stap 2) Op de betreffende investeringsfiche vult u op het tab-blad 'Aan- + verkoop' het kader 'Verkoop /
buitengebruikstelling' ten minste de gegevens 'Op datum', 'Boekjaar', 'Bedrag' en 'Grootboekrekeningen' in. Of
u de optie 'Reeds geboekt' heeft aangevinkt of niet maakt geen verschil uit voor de afboeking; deze mag
daarmee immers geen rekening mee houden.
Ad stap 3) Door op de knop 'Afboeken' in de investeringsfiche te drukken zoekt de WINexpert+ voor u de
terug te draaien boekingen op (de reeds geboekte bedragen) met uitzondering van die van stap 2), bepaalt hij
de eventuele minder- of méérwaarde, gaat hij na of de BTW nog herzien moet worden en stelt hij u de nodige
boekingen voor op het scherm.
De eventuele herziening alsnog te betalen BTW komt automatisch in rooster 61 van de BTW-aangifte terecht,
reden waarom u best als actieve boekingsperiode die van de verkoop / buitengebruikstelling kiest ALS u
daarover een BTW-aangifte indient. Heeft u in het jaar van verkoop / buitengebruikstelling reeds afgeschreven,
dan wordt deze afschrijving meteen ongedaan gemaakt (en uit de kosten gehaald) zoals voorgeschreven.
Ad stap 4) Enkel als de verkoop / buitengebruikstelling het u toelaat ontvinkt u de optie 'Indien van toepassing, met herziening van de afgetrokken BTW'; de WINexpert+ gaat dan niet eens na of de afgetrokken BTW in
aanmerking komt herzien te worden. Laat u deze optie wel aangevinkt staan kan het toch voorkomen, dat de
BTW niet herzien moet worden, bijvoorbeeld omdat de herzieningsgevoelige termijn verstreken is. De
WINexpert+ zal het dan wel voor u nagaan, maar in zo'n geval de BTW niet herzien.
Ad stap 5) Maak een afdruk van dit voorstel en ga de geldigheid van de boekingen na, als ook het gebruik
van de voorgestelde grootboekrekeningen (dit zijn momenteel vastgelegde, niet veranderbare rekeningen,
overeenstemmend met die van het Minimum Algemeen Rekeningstelsel).
Ad stap 6) Ga na of de actieve boekingsperiode een passende periode is voor de afboekingen. Dit is bij
voorkeur de boekhoudperiode van verkoop / buitengebruikstelling ALS u bij een eventuele herziening van
alsnog te betalen BTW daarover een BTW-aangifte afdrukt.
Is er geen herziening nodig of betrekt u ook de afsluitperiode in de BTW -aangifte, dan kunt u bijvoorbeeld ook
de afsluitperiode van het betreffende boekjaar kiezen. Druk op de knop 'Registreren' om de boekingen te
laten plaatsvinden in het diversen dagboek. Ze worden automatisch eveneens in de investeringsfiche
geregistreerd met de méér- of minderwaarde automatisch in het tab-blad 'Bewerking'.
Bestaan een of meerdere grootboekrekeningen op het afboekingsvoorstel nog niet als u op de knop
'Registreren' drukt, dan zal de WINexpert+ die automatisch voor u maken met de voorgestelde benaming.

Opmerkingen:
Als er reeds afgeschreven zou zijn in het boekjaar van de verkoop / buitengebruikstelling, dan
zal de afboeking automatisch voorstellen deze afschrijving ongedaan te maken (zoals
wettelijk verplicht) en die ook uit de fiche verwijderen.
Het valt aan te bevelen pas in een volgend boekjaar, na de afsluiting van de boekhouding,
zo'n afgeboekte fiche ook daadwerkelijk te wissen (met de knop 'Fiche wissen') uit de
investeringsmodule.
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13. Reikwijdte investeringen beperken:
Investeringen strekken zich uit over meerdere boekjaren. Bij langlopende investeringen kan dat veel
papierwerk met zich meebrengen. Dit is niet nodig bij de afgesloten boekjaren (in de afgesloten dossiers, die
u voor raadpleging op andere dossiernummers op uw computer bewaart). Daarin mogen de investeringen wel
beperkt worden tot en met dat afgesloten boekjaar, tenminste.
Het kan voorvallen, dat in een nieuw boekjaar reeds nieuwe investeringsfiches gemaakt zijn, eventueel er
reeds afschrijvingen hebben plaatsgevonden in het nieuwe boekjaar voordat de afsluiting het afgesloten
boekjaar (met de investeringsfiches) uit het werkdossier haalt en op een andere plaats zet.
In een afgesloten dossier wilt u wellicht die toen nog 'toekomstige' aankopen en 'toekomstige' afschrijvingen /
beperkingen op de investeringsfiches kunnen beperken tot en met het boekjaar van het afgesloten dossier.
Dat achteraf beperken van de reikwijdte van de investeringen tot en met het afgesloten boekjaar, zonder
vermelding van wat toen nog toekomst was, kunt u met dit programmadeel doen en wel op twee manieren.
1) Vrijblijvend: Aan de hand van het ingevulde boekjaar TOONT de WINexpert+ op het scherm welke
investeringsbewegingen nog aanwezig zullen zijn na de beperking te hebben doorgevoerd. De bewegingen
zijn nog niet beperkt, maar worden op dit scherm getoond alsof ze wel reeds beperkt zijn. Dit geeft u een
nuttig overzicht van de investeringen tot en met het ingetypte boekjaar; hiervan kunt u ook een afdruk maken.
2) Definitief: U kunt de beperking tot en met het ingevulde boekjaar ook laten registreren. Dan verwijdert
de WINexpert+ alle gegevens uit de investeringsfiches, die betrekking hebben op latere boekjaren. De andere
overzichten en raadplegingen in de investeringsmodule in dit dossier vinden deze verwijderde gegevens ook
niet meer, zodat u een zuivere toestand van de investeringen ziet tot en met dat boekjaar, ongeacht welk
programmadeel u gebruikt.

Belangrijk:
Als u de beperking heeft geregistreerd, dan is er geen weg terug (tenzij met een werkkopie of
een veiligheidskopie); de gegevens omtrent de latere boekjaren zijn daadwerkelijk gewist.
Vanwege de vergaande consequenties verwittigt de WINexpert+ u TWEEmaal en moet u ook
TWEEmaal uw toestemming geven alvorens hij de beperking zal willen registreren.

Vandaar deze waarschuwing …
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Niet voor niets is de knop om de beperking te registreren in het rood uitgevoerd.

U wordt ten stelligste aangeraden ...
1) de voorgestelde gegevens op het scherm (eventueel op een afdruk) grondig te
bestuderen; na de registratie blijven enkel die gegevens nog over
2) minstens een goede veiligheidskopie te maken alvorens de beperking te registreren (en
deze veiligheidskopie zorgvuldig te bewaren)
3) de beperking uitsluitend te registreren in de AFGESLOTEN dossiers.

Tip: door met de rechtermuistoets op de knop 'Raadplegen te klikken' optimaliseert u de breedte van de
kolommen op het scherm.
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14. Fiscale waarde versus economische waarde:
Zoals in voorgaande paragraaf reeds aangegeven kan de boekhoudkundig fiscale waarde afwijken van de
reële economische waarde.
Als u ook zo'n eventuele afwijkende reële waarde in de investeringsmodule verwerkt wilt zien, kunt u er voor
opteren die ook in de fiche te verwerken bij de "Bewerking" en door àndere rekeningen te kiezen die zelfs
buiten de kosten / opbrengsten houden.
Een boekhouding wordt immers niet uitsluitend om fiscale redenen bijgehouden.
Rapportering over de financiële aspecten van een onderneming voor intern zowel als voor extern gebruik
moet de reële bedrijfseconomische toestand van het bedrijf weergeven. Het kan dan ook belangrijk zijn om
die bedrijfseconomische aspecten en waarderingen (in min zowel als in plus) in de boekhouding te verwerken,
LOS van de fiscale aspecten.
De wetgeving verstrekt daartoe ruime mogelijkheden.
Zo kunt u kosten, die door een onderneming bedrijfseconomisch als kosten worden gezien, maar het fiscaal
niet zijn, toch in de boekhouding verwerken door ze bijvoorbeeld als "verworpen uitgaven" te boeken. Ze
drukken dan bedrijfseconomisch op het resultaat van het boekjaar en komen overeen met de economische
werkelijkheid; het bedrijf heeft immers die kosten werkelijk gedaan, ongeacht de fiscale consequenties
daarvan.
De fiscus verwerpt dan ook die kost niet bedrijfseconomisch, doch "verwerpt" die kost enkel voor de bepaling
van het fiscale resultaat.
Met betrekking tot de investeringen, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen kijkt
de fiscus eveneens naar de fiscale regelgeving daaromtrent, die kan afwijken van de bedrijfseconomische kijk
op de zaak.
Het is voor de belastingplichtige dan ook belangrijk op te letten, dat de formele manier waarop hij die bedrijfseconomische werkelijkheid in zijn boekhouding tot uiting brengt niet ten onrechte fiscale consequenties krijgt.
Om een duidelijker scheiding te leggen tussen de fiscale waardering en de bedrijfseconomische waardering
en op die manier (nutteloze) discussies te vermijden, valt dan ook te overwegen …


… een fiche voor het investeringsgoed te maken, dat overeenstemt met het oogpunt van de fiscus



… op een APARTE fiche daarop de bedrijfseconomische correcties te maken

Zo'n aparte fiche kan bijvoorbeeld "Niet gerealiseerde meerwaarden" als benaming of als aard dragen en u
kunt grootboekrekeningen gebruiken, die daarbij passen.
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15. Algemene wetenswaardigheden:
Onderdrukken van 0,00 bedragen in de investeringsoverzichten
In de lijst van investeringen kunt u optioneel op het scherm èn op de afdruk van de overzichten alle
afschrijvingen en bewerkingen weglaten met 0,00 als GEBOEKT BEDRAG door de hoofdlettertoets ingedrukt te
houden tijdens het klikken op 'Raadplegen' of 'Afdruk overzicht' (zoals de Pro-versie dat kent bij de balansen
en de jaaroverzichten).
Dit beperkt de hoeveelheid informatie op scherm en op papier zonder dat de gegevens zelf veranderen. Het
volstaat om de hoofdlettertoets NIET in te drukken om weer de oorspronkelijke toestand te zien.
Opmerking: In de 'Vergelijkingsstaat 3 jaar', 'Vergelijkingsstaat 10 jaar' en in de 'Restwaardelijst
investeringen' worden de regels met enkel 0,00 bedragen automatisch onderdrukt. In dezelfde lijsten kunt u
door op de RECHTERmuistoets op de knop 'Raadplegen' te klikken de kolommen automatisch optimaliseren
voor het scherm.
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