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1. Fiscale fiches 281.20

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

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

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

2. Uitbreiding dashboard met populaire ratio's

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

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

• Solvabiliteit

• Liquiditeit in ruime zin

• Liquiditeit in enge zin

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

• Liquiditeit

• Netto-actief

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

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

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

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

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

We zijn echter verder gegaan:

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

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

• Grootboekrekeningnummer? Scroll er door
heen!

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

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

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

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

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

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

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

2. Afdruk grootboek met àlle rekeningen in detail

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

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

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

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

Om dan al die vinkjes aan te passen ...

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

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

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

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

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

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

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

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

4. PDFs toevoegen aan het dossier

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

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

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

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

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

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

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

5. Ter herinnering + uitbreiding, het Dashboard

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

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

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

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

Immers geeft het Dashboard op één scherm:

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

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

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

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

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

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

6. Dossiergegevens en memo's wissen

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

Daarvoor is nu een knop toegevoegd.

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

De WINexpert+ vraagt u wel eerst om een bevestiging.

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