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De WINexpert+
versie 2019

1) Moderne technologiën
Met de versie 2019 bewijst de WINexpert+, zoals ieder
jaar, de technologische vooruitgang te volgen.
Al vele jaren kunt u met de WINexpert+ de afdrukken in
PDF-formaat maken (en met het ingebouwd mailprogramma versturen).
Al enkele jaren kunt u elektronische bankafschriften in
XML-formaat bij de bank ophalen en in het financiëel
dagboek inlezen (ook in het CODA-formaat).
Sinds lang kunt u digitale verkoopfacturen opmaken en
verzenden (ook weer met het ingebouwd mailprogramma).
In 2017 reeds kon u die facturen zelfs echt elektronisch
opmaken (UBL-/Peppol-formaat zoals opgelegd door
de overheden) en ook inlezen in het aankoopdagboek,
als u zelf dergelijke facturen ontvangt.
Alle nieuwigheden worden op de voet gevolgd en bij
voldoende betrouwbaarheid (of verplichting) ook in de
WINexpert+ geïntegreerd.
Zelfs was de WINexpert+ één van de zeer weinige
boekhoudprogramma's met een volautomatische
verwerking van het Btw-belastbaar feit ... reeds op het
moment dat de wetgeving van kracht werd!
Btw-aangiftes en listings in elektronisch formaat, fiscale
fiches 281.20 en 281.50 elektronisch, dossiers per mail
uitwisselen, gegevens exporteren naar spreadsheets,
gegevens van andere programma's inlezen ... u ziet
het, de WINexpert+ volgt de ontwikkelingen op de voet
en is steeds bij de tijd.
En er staat nog meer op de planning voor 2019.
Daarvan houden we u uiteraard op de hoogte.
De WINexpert+ is perfect in staat de technologische
ontwikkelingen te volgen.

2) Ook de huurverlenging gaat elektronisch
Bij het verlengen van de huur voor het jaar 2019 krijgt u
per mail (en op uw factuur) een token van 8 cijfers en 4
letters.
Op dezelfde wijze als de WINexpert+ Updater haalt u
de bestanden op. U kunt ze onmiddellijk installeren
en/of kopiëren naar bijvoorbeeld een USB-stick voor
gebruik op een computer, die niet aan internet is
aangesloten.
Geen postperikelen, geen zoekgeraakte CD, geen
zoektocht naar een PC met nog een CD-lezer (als uw
nieuwe computer die niet heeft) ... gewoon een optie
kiezen en 12 tekens intypen om de laatste versie te
downloaden en te installeren (of kopiëren).
Opmerking: wij beschermen uw privacy. Noch de
programma-bestanden, noch de licentiebestanden
bevatten persoonlijke gegevens, zelfs niet uw
firmanaam. Alles verloopt over het anonieme token.

3) Peppol, de elektronische postbode van uw
verkoopfacturen
Facturen in UBL 2 zijn de norm voor èchte elektronische facturen. Dus geen PDF, geen Word- of Excelbestand, enz.
Peppol-facturen zijn UBL-facturen, die van de ene
computer vertrekken (de 'rode postbus') en in de
andere aankomen (de brievenbus van de
bestemmeling).
De ontvangen Peppol-facturen kunnen zelfs meteen
voorgesteld worden in het aankoopdagboek om te
verwerken.
Overheden vergen uw verkoopfacturen aan hen in
Peppol-formaat. Ook meer en meer bedrijven vragen
om UBL-facturen (Peppol).
Peppol-facturen reizen over een speciaal, beveiligd
netwerk. De WINexpert+ is daarop aangesloten, zodat
u de Peppol-verkoopfactuur na het maken meteen kunt
verzenden.
Is een Peppol-factuur moeilijk om aan te maken?
Niet met de WINexpert+. Het volstaat om
- voor een klant het Peppol-formaat te kiezen,
- zijn Peppol-adres (doorgaans zijn KBOnummer) in te typen
en u maakt de factuur zoals voorheen.
Na uw controle (PDF-view) en na uw goedkeuring
maakt de WINexpert+ er automatisch een ècht
elektronische Peppol-factuur van en zet die klaar voor
verzending.
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Verzenden doet u met één druk op een knop.
Kan het nog eenvoudiger?
Als u Peppol-/UBL-facturen wilt opmaken (en/of
inlezen), neemt u dan even contact met ons op? Dan
helpen wij u met uw specifieke situatie.

4) Veiligheidskopieën doormailen
Sommige mail-providers houden mails tegen als de
bijlage bestaat uit een Cab-bestand, de Microsoftversie van Zip. Dit om de verspreiding van virussen
tegen te gaan.
De veiligheidskopie van de WINexpert+ Boekhouding is
zo'n Cab-bestand en wordt soms ook tegen gehouden.
Het volstaat om alvorens te verzenden de .cab te
vervangen door bijvoorbeeld .wnx.
De WINexpert+ doet dit nu in de boekhouding voortaan
automatisch, maar kan naast de wnx-versie nog altijd
ook de .cab-bestanden inlezen als vanouds.

Opmerking:
De versie 2019 maakt en leest wnx-bestanden, maar
kan de cab-bestanden ook nog lezen. Stuurt u een
veiligheidskopie naar iemand, die de versie 2019 nog
niet installeerde, dan maakt u best een cab-bestand
aan in uw eigen versie 2018 en verstuurt u die.

Raadpleeg regelmatig de website www.ciro.be
voor nieuwe versies en voor nieuwe informatie.
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Nieuw in de
WINexpert+ 2018

Om u het 'raden' te besparen naar wat er achter een
tekeningetje verborgen zit maakten wij zelf icoontjes
met hoofdletters. Snel herkenbaar en snel aan gewend
te raken.
We beperkten die icoontjes tot de programma-delen,
waarvan wij frequent of zeker gebruik veronderstellen,
om een aangenaam, rustige werksfeer te handhaven.

1) Lettertype Arial
Windows kan overweg met verschillende lettertypes.
Sommige tonen 'mooier' op het scherm dan andere en
sommige combineren dat 'mooier' met ook 'beter
leesbaar'.
Goede ervaring hebben wij met Arial, die ook op de
meeste computers voorkomt. Vanaf 2018 zal de
WINexpert+ dat nagaan en u aanbieden (bij gebruik
van een minder 'fraai' lettertype) over te stappen op
Arial.
U kunt echter nu zelf reeds Arial (of een ander mooi
lettertype) kiezen voor de WINexpert+ in het menu
'Help', menupunt 'Scherminstellingen'.

Kader-titels:
Waar nuttig groepeert de WINexpert+ bij elkaar
passende velden en keuzes in een kader met een titel.
Windows-versies geven hun eigen interpretatie aan hoe
die titels te tonen. Daarom namen wij die in eigen
beheer, zodat iedere gebruiker consequent de witte
letters op een blauwe achtergrond ziet. Dit bevordert de
herkenbaarheid.

2) Visuele nieuwigheden

Optie-menu:
De WINexpert+ kent heel wat handigheidjes ... wellicht
te veel om allemaal te onthouden. Om aangenaam
rustige werkschermen te behouden steken we veel van
die handigheidjes (en er zijn heel wat nieuwe bij
gekomen) in een Optie-menu, een knop op uw scherm,
die u zo kunt aanklikken en waaronder een menuutje
opspringt.

Menu-icoontjes:
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Menu-tips:
De WINexpert+ kent veel onderdelen, die niet allemaal
goed gekend zijn. Klik eens onderaan op Tips, kies
voor 'Toon tips bij menu's' en 'glij' met de muis eens
over die menu's om de opspringende toelichting te

Tips:
Het gele hokje in een hoek van een scherm is
vervangen door duidelijker leesbaardere (en grotere)
tips 'op aanvraag'.

Toegankelijker dan een handboek en wie weet ...
ontdekt u nog onvermoede mogelijkheden.

3) Overzicht toegevoegde programma's
Voor 2018 zijn de volgende nieuwe programmaonderdelen toegevoegd aan de PRO-versie:
In afwachting van de uiteindelijke versie 2018 geven de
tips al een idee van hoe met de WINexpert+ te werken
(en hoe die voor u werkt). Die tips zullen informatiever
worden, want voorafgaandelijk 'handboeken lezen'
wordt minder en minder gedaan.
Voor de ervaren gebruikers zullen de tips eerder storen
dan helpen bij het dagelijks werk. Daarom is de
standaardinstelling 'Toon nooit tips'.
Wilt u echter van het laatst opgeroepen scherm toch
eens de tips zien, kies dan voor 'Uitzonderlijk tips tonen
voor ...'. Dan verschijnen de tips voor enkel dat scherm
totdat u het scherm verlaat (of 'Toon nooit tips'
aanklikt).

Dashboard (PRO+KMO): toont 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 (nieuwe) overzicht van de
laatste 5 inschrijvingen in ieder dagboek
Het Dashboard geeft zo'n duidelijk overzicht van
essentiële bedrijfsgegevens, dat we het een plaatsje
gaven in het nieuwe Quick-menu (zie verderop).
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Raadpleeg 5 laatste boekingen (alle versies): geeft
op één scherm:
* de laatste 5 inschrijvingen in ieder gebruikt dagboek,
opdat u in één oogopslag ziet waar u de vorige keer
gebleven bent
* prompte toegang tot die dagboeken ... door dubbel te
klikken op zo'n inschrijving
* het menu toont weliswaar Ctrl+F5 als sneltoetsen,
maar ook Ctrl+5 werkt (vanuit de meeste vensters).

Quick-menu (PRO+KMO): geeft op één scherm:
* prompte toegang tot veel gebruikte functies van de
boekhouding
* een overzicht van àlle dagboeken met prompte
toegang daartoe (dubbelklikken daarop volstaat)
* raadplegen ... afdrukken ... een klikje en u heeft
meteen het juiste dagboek voor u
* prompte toegang tot het maken van veiligheids- en
werkkopieën
* prompte toegang tot het nieuwe Dashboard
* handig overzicht welke vensters u allemaal heeft
geopend ... met een muisklikje springt u er weer naar
toe
* een grote knop om met dit dossier te stoppen (en als
u er met de rechtermuistoets op klikt, meteen de
WINexpert+ te verlaten)
* en als de meest gebruikte functies niet volstaan ...
klikt u op de knop 'Menu' (of op de achtergrond in het
kader) om het volledige menu op te roepen, in de buurt
van de muis in plaats van bovenaan het scherm
* tijdens onze testen bleek het Quick-menu zó handig
te zijn ... dat we het u gemakkelijker maakten het te
gebruiken. Klik gewoon met de rechtermuistoets op de
achtergrond van de WINexpert+, ergens tussen de
menu-balk bovenaan en de status-balk onderaan, en
het Quick-menu springt op.
Of gebruik de toetsencombinatie Ctrl+Q.

Raadpleeg 'brede' proef- en saldibalans
(PRO+KMO): geeft op één scherm:
* de proef- en saldibalans van de periode vóór uw
selectie van tijdvak
* de proef- en saldibalans van het geselecteerde
tijdvak zelf
* de proef- en saldibalans t/m het geselecteerde tijdvak
* meer nog, u kunt zelf bepalen welke kolommen u
even niet wil zien in deze raadpleging (die u ook kunt
afdrukken)
Opmerking: de vertrouwde 'smalle' raadpleging van de
balans is ook gehandhaafd (de bovenste knop van de
raadplegingen).
Vergelijk 3 balansen / maanden / kwartalen / jaren in
euro en in procenten (PRO+KMO): geeft op één
scherm:
* tot maximaal drie balansen naast elkaar, tijdvakken
en dossiers, die u zelf kiest zodat u ook afgesloten
boekjaren kunt vergelijken
* de vergelijking ziet u in bedragen en in procenten,
met een verwittiging wanneer debet en credit van
plaats verwisselen.
Zoek boekingsstukken aan de hand van de
omschrijving (ook OGM) (PRO+KMO): geeft op één
scherm
* alle boekingen met een zelf in te typen willekeurig
deel van de omschrijving
* handig om gestructureerde mededelingen (die met
RF of +++) op te zoeken, in de openstaande posten,
maar ook in de reeds afgepunte boekingen, enz.
* bereikbaar vanuit het Optie-menu bij het inschrijven
van alle dagboeken
5

Voorstel doorboekingsschema van de rekeningen
(PRO+KMO):

prompt het detail van de klant / leverancier te zien en er
een post uit te kiezen

* bereikbaar vanuit de grootboekrekeningfiche, tabblad 'Diversen', bij het doorboekingsschema, knop

* dit is nu uitgebreid tot ook de andere grootboekrekeningen
* de letter s in het bedrag of de / volstaat om meteen
het saldo in het groene vakje tegen te boeken
Peppol - optioneel electronische facturen: maken en
/ of inlezen:
* electronisch facturen opmaken en electronische
facturen inlezen ... het begint er aan te komen

* met eenvoudigweg kiezen en de voor u relevante
percentages in te typen stelt de WINexpert+ zelf het
doorboekingsschema voor, mèt gedetailleerde uitleg,
zodat u ziet wat de WINexpert+ daarmee zal doen.

* uit de wirwar van normen kozen wij die van Peppol,
zoals de Vlaamse Overheid (en de Federale Overheid
volgt daarin)
* houd rekening met nog heel wat praktische haken,
ogen en bijkomende kosten als u een beveiligd netwerk
wil gebruiken, maar de WINexpert+ is er klaar voor
* neem voor meer informatie contact op met uw
support-verantwoordelijke

3) Overzicht vernieuwingen / uitbreidingen
Wellicht teveel om allemaal op te sommen ... want te
veel voor u om te lezen. Toch even een greep er uit
(versie-afhankelijk) ...
* Bij het inboeken van de dagboeken kregen de
functies 'Voorstel', 'Registreren' en 'StukNr' een eigen
menuutje zodat het niet langer nodig is toetsencombinaties te onthouden. Aanklikken met de rechtermuistoets volstaat om het menuutje op te roepen en de
functies te gebruiken.

* Ook is bij het inboeken van de dagboeken een knop
'Optie-menu' toegevoegd, met rechtstreekse toegang
tot bestaande en nieuwe handigheidjes.
* Bij het raadplegen van de dagboeken verschijnen de
documenten voortaan met alle tegenboekingen (al kunt
u in het Optie-menu kiezen voor een lijn per document).
Kies daar ook voor (omgekeerd) chronologisch. Uw
laatst gekozen voorkeur blijft op deze computer
bewaard en de volgende keer automatisch voorgesteld.

Versneld toegankelijk detail van rekeningen tijdens
het boeken (alle versies):
* bij het inschrijven van de financiële en diversen
dagboeken zag u al bij de klanten en leveranciers het
saldo in een groen vakje; er op klikken volstaat om

* Heeft u met de rechtermuistoets ingezoomd op een
oorspronkelijke boeking? Dan vindt u daar voortaan
ook een knop om het volledige dagboek te raadplegen,
met daarin het boekingsstuk al vooraf geselecteerd.
* Ook bij het raadplegen van de dagboeken kunt u in
het Optie-menu kiezen om de stuknummers na te gaan
op dubbel voorkomende en op ontbrekende nummers.
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* Bij het inschrijven van aankopen en van verkopen
geeft het nieuwe optie-menu u toegang tot een
afzonderlijke gestructureerde mededeling OGM
(Belgische versie +++ or Europese versie RF),
uitsluitend op te nemen in de éérste omschrijving van
de boeking (die van de leverancier of van de klant, niet
in de tegenboekingen).

Die worden dan met lichtrode lijnen en '? ? ? - - -' voor
ontbrekende en met '? ? ? + + +' voor meermaals
gebruikte stuknummers gesignaleerd.
Dit betekent niet altijd een fout, want u kunt nummerreeksen gebruiken, vanaf 1 opnieuw begonnen zijn,
aanvullend geboekt hebben op een stuknummer,
enzovoorts.
Het is toch nuttig om eventjes na te kijken of u niks
gemist heeft of dubbel inschreef.
* Bij het inschrijven van de financiële en de diversen
dagboeken ziet u nu voor ook de andere rekeningen
dan klanten en leveranciers een groen saldovakje.
Daarop klikken geeft u een detail van de rekening,
waaruit u kunt kiezen. Handig voor het afboeken van
bijvoorbeeld 580.000 Fondsoverdrachten en 499.000
Wachtrekening.

* In het handige rekenmachientje onder de F9 bij de
meeste bedragvelden kunt u nu ook met een druk op
de spatiebalk de schermknop 'Wis' bedienen.
* Afdrukken van de dagboeken: klik met de rechtermuistoets op de knop 'Afdrukken' voor een menuutje,
waarmee u ze ook allemaal (als er meerdere zijn mèt
inschrijvingen) kunt laten afdrukken.

* Grootboekrekeningen aanmaken: de WINexpert+
suggereert voor de speciale Btw-rekeningen een
gereserveerd rekeningnummer binnen de omschrijving
zelf (dus geen opzoekingswerk meer). Er nu op dubbelklikken volstaat om de rekening meteen voor te stellen
en aan te maken.

* Controle op saldo van 0, 8 en 9 rekeningen: bij
gebruik van deze rekeningen mèt een saldo daarop, zal
de WINexpert+ u automatisch verwittigen bij uw
raadpleging van balansen en jaaroverzicht ... zodat u
weet waaraan dat verschil toe te schrijven is.
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* Tips rekeningen bij het inschrijven van het aankoopdagboek is voorzien van een knop om meteen door te
springen naar het rekeningstelsel, in de buurt van de
gekozen rekening.
* Voor wie geen financiële boeken inschrijft, maar wel
klanten / en leveranciers wil afpunten, is er de optie
toegevoegd 'Afpunten zonder financiële dagboeken in
te schrijven'. Dan gaan de afpuntverschillen niet naar
657.001 of naar 757.001, maar naar '598.267 Afpunten
zonder fin.boek'. Met de rechtermuistoets op een lijn
klikken toont u meteen de oorspronkelijke boeking
(ZOOM).

Opgelet: dat u bij een eenvoudige boekhouding geen
financiële dagboeken zou moeten bijhouden is een
hardnekkig misverstand!
Kasboek èn bankboeken zijn verplicht, zie
http://economie.fgov.be/nl/binaries/Hoe-voer-ik-deboekhouding-van-mijn-onderneming_ tcm325283783.pdf blz, 15

* Klik op de dossiernaam onder in de statusbalk om
meteen de parameters op te roepen en daar de naam
aan te passen (bijvoorbeeld aan het boekjaar).
* Klik op de 'Tips' onder in de statusbalk om te kiezen
òf u tips wil zien, welk niveau en voor welk scherm nu
uitzonderlijk eens wel een keertje (als u instelde die tips
niet te willen zien). De tips zijn uitgebreid.
* Bij het raadplegen / aanmaken van de Btw-aangifte is
een knop 'Correctie' toegevoegd. Dit is wellicht
logischer dan deze functie pas aan te treffen in het
raadplegingsscherm van de aangifte.

* Het logboek krimpt (bij het raadplegen) automatisch
zodra het te groot wordt om nog handig leesbaar te
zijn.
* De menustructuur werd geoptimaliseerd voor
dagelijks gebruik. Minder frequent gebruikte onderdelen
werden ondergebracht in sub-menuutjes.
* Bij het kiezen van de actieve periode verbergt de
WINexpert+ voortaan de periodes, die buiten het bereik
van de geldigheidsduur vallen. Dat verkleint de kans op
een verkeerde klik.

* In het detail van de klanten / leveranciers en (nieuw)
van de rekeningen, dat u rechtstreeks kunt oproepen bij
het inschrijven van financiële en diversen dagboeken
(en op diverse andere plaatsen) kunt u nu ook met de
rechtermuistoets de originele boeking zien (ZOOM).
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* Vervaldagboek klanten en leveranciers geeft nu ook
in de raadpleging op het scherm tussentotalen per
vervaldag / per klant / per leverancier.
* Aan het menuutje (klik met de rechtermuistoets op
een klant- of leveranciersnummer) zijn de opties
'Boekingen' en 'Doorzicht' toegevoegd.
* Bij raadplegingen met 'Van' en 't/m' zal de
WINexpert+ bij het oproepen van het scherm al meteen
de raadpleging uitvoeren ... want is bijna altijd gewenst
met de standaard limieten en bespaart u enkele keren
op 'Enter' te drukken of met de muis naar de knop
'Raadplegen' te zwaaien om op te klikken.
* Bij de opmerkingen op de boekingsstukken geeft een
klik met de rechtermuistoets meteen de originele
boeking weer (ZOOM).
* Aan de 'Overeenstemming geregistreerde Btwaangiftes met boekingen' is de aanvinkoptie 'Toon de
kolommen 'Boekingen' en 'Verschil'' toegevoegd om
zelf te bepalen die kolommen al dan niet te tonen / af te
drukken.
* Nu van de Btw-voorschotten uitsluitend die van
december blijven bestaan, ook voor kwartaalaangevers, is het wellicht niet langer nodig te werken
met meerdere verschillende rekeningen om de
kwartaalvoorschotten en de saldobepaling apart te
boeken met nog eens een lopende rekening en een
rekening courant met de Btw-Administratie.
U mag uw vertrouwde werkwijze handhaven, maar ook
kunt u kiezen voor de nieuw gereserveerde rekeningen:
- 451.091 Effectief betaald decembervoorschot vak 91
- 451.099 Effectief door u betaald aan / ontvangen van
de Staat op basis van uw Btw-aangifte (vergt gebruik
van de Btw-voet NVT).
Deze nieuwe rekeningen aanmaken? Kies in het menu
'Rekeningen' voor 'Fiche', klik op het tab-blad
'Voorschot / betalingen' en dubbelklik op de gewenste
aanstipoptie. De WINexpert+ zet dan meteen de
gesuggereerde rekening klaar voor registratie.
* Bij het keuzescherm om af te drukken op papier of op
het scherm zijn de icoontjes vergroot ... om duidelijk te
maken, dat u er met de muis op kunt klikken voor een
menuutje met bijkomende functies. Voor het 'Afdrukvoorbeeld' zijn dat verschillende groottes van de afdruk
(kies zeker eens voor 'Zoom = berekend') en voor de
printer zijn dat àndere printers dan ingesteld (bijvoorbeeld eens een PDF-afdrukje), dubbelzijdige afdruk,
enzovoorts.

4) Sneltoetsen
Wie nog met de 'oude' Windows-versies werkte kent ze
wellicht nog, de onderlijnde letters in de menu's. Door
op het toetsenbord de Alt-toets in te drukken en die
onderlijnde letter in te typen reageerde het programma
alsof u dat menupunt met de muis aanklikte.
In de nieuwere versie van Windows werken die
combinaties nog altijd (Microsoft spant zich in om
compatibiliteit te handhaven), maar toont de
onderlijningen niet meer in de menu's.
De WINexpert+ handhaaft ze ook nog, maar na zoveel
groei in vensters en programma-onderdelen werd het
tijd om de sneltoetsen nog eens te overlopen ... en
wellicht wat gemakkelijker te onthouden te maken.
We selecteerden de volgende toetsencombinaties voor
toegang tot veel gebruikte onderdelen:
Ctrl + A

Aankoopdagboek inschrijven

Ctrl + B

Btw-aangifte raadplegen / opstellen

Ctrl + D

Diversen dagboeken inschrijven

Ctrl + F

Financiële dagboeken inschrijven

Ctrl + F5

5 laatste inschrijvingen in de dagboeken
raad (doorgaans werkt Ctrl + 5 ook)

Ctrl + I

Investeringsfiche maken / raadplegen /
afdrukken

Ctrl + K

Klantenhistoriek raadplegen

Ctrl + L

Leveranciershistoriek raadplegen

Ctrl + M

MGR rekeningstelsel raadplegen

Ctrl + P

Periode kiezen / veranderen

Ctrl + Q

Quickmenu oproepen (ook volstaat een
klik met de rechtermuistoets op de
achtergrond van de WINexpert+, tussen
menu-balk bovenaan en status-balk
onderaan)
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Ctrl + R

Rekeninghistoriek raadplegen

Ctrl + S

Proef- en Saldibalans raadplegen en
afdrukken

Ctrl + V

Verkoopdagboek inschrijven

Ctrl + W

Werkkopieën maken of gebruiken

Ctrl + Z

Zoek in grids (Excel-achtige roosters)
naar in te typen woorden / bedragen

5) Btw-decembervoorschot

Uw keuze is niet zonder consequenties. Als u optie 1 of
2 kiest geeft de WINexpert+ (volgens de voorschriften)
geen vak 91 (ook niet met 0,00) mee in de aangifte.
Bij optie 3 verschijnt er wel een vak 91 in de aangifte,
maar die kan 0,00 zijn.
Optie 1 en 2 kan de Btw-Administratie verifiëren met
haar eigen computersysteem. Voor optie 3 moet zij van
u inlichtingen kunnen vragen over hoe u het voorschot
berekende.
Aan de Btw-aangifte is een overzicht toegevoegd van
de indienbaar verklaarde aangiftes met daarvan het
saldo. Dat zal ook helpen bij het bepalen van het in
december verschuldigde voorschot.

Zoals de maandaangevers moeten nu ook de kwartaalaangevers voortaan in december een voorschot 'vak
91' betalen. Dat effectief betaalde voorschot mogen ze
dan aftrekken van het eventueel verschuldigd saldo
over het laatste kwartaal van het kalenderjaar, in te
dienen in januari.
Hoe groot moet dat voorschot zijn?
Er zijn twee mogelijkheden om zelf uit te kiezen.
- Ofwel bedraagt het voorschot het bedrag, dat
verschuldigd is uit de aangifte over het derde kwartaal
(of 11de maand voor maandaangevers). Is dat een
tegoed (een bedrag in vak 72) of 0, dan is het
verschuldigd voorschot 0,00.
- Ofwel bedraagt het voorschot het bedrag, dat op 20
december verschuldigd is. U stelt als het ware tussentijds een Btw-aangifte op zodra u de boekhouding heeft
bijgewerkt t/m 20 december. U moet bij een controle
wel kunnen aantonen hoe u aan dat bedrag gekomen
bent.
In beide gevallen mag u een eventueel tegoed op de
Btw-Administratie aftrekken van het effectief te betalen
voorschot.
U kunt in de WINexpert+ zelf de gewenste optie
aanstippen.

6) Jaarrekening – printer kiezen
De jaarrekening VKT en MIC nemen de keuze van de
printer voor de boekhouding over.
Wilt u tijdelijk voor de jaarrekening een andere printer
gebruiker? Kies dan in het menu 'Afdruk' voor de optie
'Kies printer', alvorens een afdruk in de jaarrekening te
kiezen.
De jaarrekening gebruikt dan de gekozen printer,
zonder de instellingen van de boekhouding aan te
passen.

7) Wijzigingen 'onder de motorkap'
Naast al deze zichtbare wijzigingen brachten wij ook
nog voor de gebruiker onzichtbare verbeteringen aan
om beter af te stemmen op de evoluerende Windowsversies.
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Raadpleeg regelmatig de website www.ciro.be
voor nieuwe versies en voor nieuwe informatie.
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