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De opleiding van Expert/M gebeurt op basis van een practicum. Alle personen, ondernemingen, goederen, enz. zijn 
zo gekozen om een zo volledig en waarheidsgetrouw mogelijk beeld te geven van het opstarten en voeren van een 
boekhouding in Expert/M. Er wordt gewerkt met fictieve voorbeelden, elke overeenkomst met bestaande 
personen, ondernemingen, … is dan ook louter toevallig.
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1 Nuttige informatie 

 Uw klantenportaal 

Uw klantenportaal op maat waar u toegang hebt tot verschillende online diensten.  

Hoe komt u op het portaal terecht?  

 Via onze website 

 

 Via onze programma’s 
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 Inloggen  

Is voorbehouden aan geregistreerde gebruikers. Niet geregistreerde gebruikers worden gezien als gastgebruiker en 
hebben een beperkte toegang. U hebt er dus baat bij te registreren als gebruiker.  

 

Hebt u al een Wolters Kluwer TAA Software Account?  

Klik dan op inloggen en log in met uw bestaande account.  
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Hebt u als nieuwe gebruiker nog geen Wolters Kluwer TAA Software Account?  

Klik dan op "Account aanmaken".  

 

 

Vul de nodige gegevens in en klik op "Doorgaan".  
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Er wordt een verificatiemail verzonden naar het door u ingevulde e-mailadres.  

 

Open de ontvangen mail en activeer uw account.  

 

 

 Facultatief kan u kiezen voor een 2de beveiliging of Multifactor Authentication. 
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Uw Wolters Kluwer TAA Software Account is nu aangemaakt. U kan nu aanloggen met deze account maar zal toch 
nog volgende pop-up krijgen.  

 

Er kunnen meerdere persoonlijke accounts gekoppeld worden aan 1 organisatie. De eerste persoon wordt 
automatisch de beheerder van deze organisatie.  

Vb. zo kunnen de verschillende medewerkers van een boekhoudkantoor elk hun eigen Wolters Kluwer TAA 
Software Account hebben.  

Klik op “Hier” om nu de organisatie toe te voegen. Uw organisatie bestaat uit uw klantnummer bij TAA Software en 
het ondernemingsnummer.  
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Klik op "Doorgaan" en vervolg de "Procedure". Een eerste gebruiker die deze procedure al vervolledigd heeft, kan 
als beheerder andere medewerkers van zijn organisatie uitnodigen zodat deze de hele procedure niet hoeven te 
herhalen.  
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Uw Wolters Kluwer TAA Software Account is nu volledig aangevuld en u krijgt nu toegang tot volgende diensten.  

 
 
Verkiest u telefonisch geholpen te worden, bel bovenstaand nummer.  
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2 Functietoetsen 

Om de ingave te vergemakkelijken en tevens te versnellen kan u steeds gebruik maken van sneltoetsen 
(toetsencombinaties) en icoontjes. 

 

In de handleiding vindt u ook een overzicht van de functie- en sneltoetsen. U kan deze handleiding oproepen via 
Help, Expert/M online help. Onder het hoofdstuk Werken met Expert/M vindt u dan de onderdelen 
Functietoetsen en Sneltoetsen. 

Verder kan u de handleiding oproepen van het programma waarin u werkt door op F1 te drukken. Bv. indien u op 
F1 drukt bij het ingeven van aankoopfacturen, krijgt u onmiddellijk het hoofdstuk uit de handleiding m.b.t. ingave 
van de aankopen. 

 Deze handleiding staat online. Hierdoor is de handleiding steeds up-to-date maar moet u wel over een 
internetverbinding beschikken. 

 

Ook in het menu kan u gebruik maken van toetsencombinaties. Bij het indrukken van de Alt-toets zult u merken dat 
bepaalde letters (1 per menupunt) zullen worden onderstreept. Houdt u de Alt-toets ingedrukt, dan kan u door het 
intoetsen van de onderstreepte letters de overeenkomstige menupunten selecteren.  

 De streepjes onder de menupunten verschijnen pas als u de Alt-toets indrukt. Wenst u deze streepjes altijd 
te zien, dan moet u onderstaande bewerking uitvoeren. 

 

 

Windows 10 

Met Windowstoets + U opent u het configuratiescherm. Vervolgens selecteert u links Toetsenbord en rechts 
Overige instellingen. Hier zet u de optie Onderstreping voor sneltoetsen inschakelen aan. 
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Key.Info 

 

Functietoetsen 

<F1>     het hulpsysteem oproepen 

<F2>     een veld selecteren 

<F4>     een keuzelijst openen of sluiten 

<CTRL> + <F4>    een venster sluiten 

<ALT> + <F4>    het programma sluiten 

<F5>     naar het volgende tabblad gaan 

<CTRL> + <F5>    naar het vorige tabblad gaan 

<F6>     tussen de tabbladen Detail en Overzicht wisselen 

<CTRL> + <F6>    tussen vensters wisselen 

<F10>     een menu selecteren 

<CTRL> + <F10>    de opties van de rechtermuisknop oproepen 
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Algemene sneltoetsen 

<ALT> + <Letter>    een menu selecteren uit de menubalk 

<HOME> / <END>    de cursor naar het begin/einde van een veld verplaatsen 

<CTRL> + <A>    een veld selecteren 

<CTRL> + <C>    de geselecteerde tekst kopiëren 

<CTRL> + <M>    een overzichtsscherm oproepen 

<CTRL> + <N>    een creatiescherm oproepen 

<CTRL> + <P>    onmiddellijk afdrukken 

<CTRL> + <Q>    een schermafdruk nemen 

<CTRL> + <R>    een afdrukvoorbeeld nemen 

<CTRL> + <S>    een record bewaren 

<CTRL> + <T>    de rekenmachine oproepen 

<CTRL> + <V>    de geselecteerde tekst plakken 

<CTRL> + <W>    een venster sluiten 

<CTRL> + <X>    de geselecteerde tekst knippen 

<CTRL> + <+>    een nieuw record openen 

<CTRL> + <->    een record verwijderen 
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Sneltoetsen in grids 

<CTRL> + <H>    de standaardwaarden van een grid herstellen 

Sneltoetsen in datumvelden 

<+>     een dag vooruit gaan 

<->     een dag achteruit gaan 

<*>     een week vooruit gaan 

</>     een week achteruit gaan 

<CTRL> + <0>    een datumveld leeg maken 

 

Sneltoetsen in Kettingen 

<+>     een document aanvaarden  

     de velden UwRef en OnzeRef kopiëren 

<->     het veld UwRef kopiëren 

</>     het veld OnzeRef kopiëren 

<*>     de vorige detailreferte herhalen 

<0> + <Enter>    klant/leverancier/grootboekrekening herhalen 
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Functieknoppen 

     knippen 

 

     kopiëren 

 

     plakken 

 

     laatste bewerking tenietdoen 

 

     naar eerste record gaan 

 

     naar vorige record gaan 

 

     naar volgende record gaan 

 

     naar laatste record gaan 

 

     record bewaren en naar volgende record gaan 

 

     wijziging verwijderen 

 

     record verwijderen 

 

     record bevestigen 

 

     afdrukvoorbeeld 

 

     afdrukken 

 

     exporteren naar Excel 
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Functieknoppen in lijsten 

     gegevens opzoeken (actief bij afdrukvoorbeeld) 

 

     lijst opslaan in formaat naar keuze 

 

     lijst opslaan in PDF en mailen 
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3 Btw-aangifte 

 Relaties 

Btw – Btw – Relaties btw-aangifte 

U kan hier de administratieve zetel invullen indien deze anders is dan het adres ingevuld in het Centraal 
dossierbeheer. Dit adres heeft voorrang op het adres van het Centraal dossierbeheer en zal worden meegestuurd 
met het xml-bestand. 

 

 

 Btw-aangifte 

Btw – Btw – Btw-aangifte 

Om een nieuwe btw-aangifte te laten berekenen, kiest u of u alle documenten of enkel de gecentraliseerde 
documenten wenst op te nemen. Vervolgens selecteert u de periode waarvoor u de btw-aangifte wenst op te 
stellen. 

 

 Bij de creatie en het herberekenen van de aangifte wordt er gecontroleerd of er een terug te vorderen 
saldo is. Indien blijkt dat er een Door de staat verschuldigd bedrag is en het vinkje Saldo terugvragen 
staat niet aan, dan krijgt u een informatieve melding. U kan nu al kiezen om het saldo al dan niet terug te 
vragen. 
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3.2.1 Overzicht 
Een btw-aangifte bestaat uit de volgende tabbladen: 

- Identificatie 
- Aan te geven detail 
- Aan te geven eindafrekening 
- Berekend detail 
- Berekende eindafrekening 
- Niet-gecentraliseerde documenten 

3.2.1.1 Identificatie 

Bevat alle gegevens m.b.t. de periode en aangever van de btw-aangifte. Het veld Definitief wordt automatisch 
aangevinkt bij het doorboeken van de btw. Dit kan manueel uitgevinkt worden als ook de diverse boeking 
verwijderd wordt. Indien de aangifte als Definitief wordt aangeduid, zal er: 

- in de aan- en verkopen een melding verschijnen als u nog in de betreffende btw-periode wenst te boeken. 

 

- als u de herberekening probeert op te starten, de volgende melding verschijnen: 

 

In de toelichting kan u de nodige uitleg verschaffen bij deze aangifte. Deze toelichting wordt enkel op de 
eindafrekening afgedrukt en wordt m.a.w. niet opgestuurd naar de Administratie. 
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 In het veld Toelichting begint u een nieuwe regel met Ctrl Enter. 

3.2.1.2 Aan te geven detail 

Bevat alle roosters van de btw-aangifte. De bedragen in de roosters kunnen eventueel manueel gewijzigd worden. 
Bedragen worden automatisch opgenomen op basis van de gebruikte ventilatiecodes in de dagboeken.  

 

Aan de rechterkant van het tabblad staan de kolommen Overgedragen vorige periode en Over te dragen volgende 
periode. In deze kolommen zullen de negatieve bedragen van roosters 81, 82, 83, 86, 87 en 88 worden 
opgenomen.   

Deze negatieve bedragen worden overgedragen naar de volgende periode. Indien in de volgende periode het 
positieve saldo groot genoeg is om het negatieve bedrag aan te zuiveren, wordt het positieve saldo in het 
betreffende rooster geplaatst. Is in het andere geval het positieve bedrag niet groot genoeg om het negatieve saldo 
aan te zuiveren, dan wordt het resterende negatieve saldo in de kolom Over te dragen volgende periode gezet. 
Het betreffende rooster bevat dan € 0,00. 
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Door te dubbelklikken op een rooster, krijgt u de boekingslijnen te zien die in het rooster werden opgenomen. 

 

In dit overzicht kan u vervolgens dubbelklikken zodat u in het detail van het document terechtkomt. Indien het 
document niet gecentraliseerd werd en u kiest in het overzichtsscherm voor Editeren, kan u eventueel nog 
wijzigingen aanbrengen in het document. 

Onderaan worden er 3 totalen voorzien: 

- Saldo documenten: geeft u het totaal van de documenten die in principe moeten worden opgenomen in 
de berekening van het geselecteerde rooster.  

- Berekend saldo: geeft u het totaal van de documenten die effectief zijn opgenomen in de berekening van 
het geselecteerde rooster. 

- Aan te geven saldo: geeft u het totaal dat effectief werd ingevuld in het geselecteerde rooster. 
Deze 3 totalen kunnen verschillen van elkaar. 

 

Voor dit rooster werd er € 163 060.40 berekend. Na de berekening werd er nog een factuur geboekt waarvan € 
1.000 in dit rooster moet worden opgenomen maar de aangifte werd niet herrekend. Uiteindelijk zal er € 
165.000,00 aangegeven worden omdat dit bedrag manueel werd ingegeven in het rooster. 

 Vergeet niet dat het editeren van documenten er niet voor zorgt dat de aangepaste bedragen onmiddellijk 
worden opgenomen in de btw-aangifte. Om deze bedragen toch op te nemen, moet u de herberekening 
uitvoeren. 
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3.2.1.3 Aan te geven eindafrekening 

 

Algemeen 

Met het tabblad Eindafrekening wordt er beoogd om het btw-rekeninguittreksel, dat u van de btw-Administratie 
ontvangt, voor te stellen. Natuurlijk kan de overeenstemming tussen beide gegevens maar optimaal zijn als alle 
gegevens werden ingegeven in Expert/M. 

De kolom Te betalen btw bevat de bedragen die u aan de Staat verschuldigd bent. 

Terug te vorderen btw zal worden gebruikt voor de bedragen die door de Staat verschuldigd zijn en nog niet 
werden teruggevraagd. 

Bij Te ontvangen btw zullen de bedragen worden opgenomen die u al teruggevorderd maar nog niet ontvangen 
hebt. 

 

Het Overgedragen saldo vorige periode wordt steeds overgenomen uit de aangifte van de vorige periode. Indien 
dit de eerste aangifte is die u opstelt met Expert/M kan u het saldo van de vorige periode manueel invullen. 

Het grid in het midden, geeft u een gedetailleerd overzicht van alle btw-verrichtingen die werden geboekt in de 
opgevraagde btw-periode. Deze verrichtingen werden in de financiële of diverse operaties geboekt met de 
ventilatiecode Grootboekrekening gecombineerd met de volgende codes in het veld Aard:   

- Betaalde (D) / te betalen (C) btw 
- Ontvangen btw 
- Betaald decembervoorschot 
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De velden Totaal ontvangen btw en Totaal betaalde btw geven het totaal van de btw-verrichtingen binnen deze 
btw-periode weer. Indien deze verrichtingen niet werden geboekt, kan u in deze velden het totaal van de 
verrichtingen binnen de periode manueel invullen. 

Dit totaal wordt verrekend met het saldo van de huidige btw-aangifte en resulteert in een nog aan of door de Staat 
verschuldigd bedrag. 

Door het veld Saldo terugvragen aan te vinken, zorgt u er voor dat het Door de staat verschuldigde bedrag voor de 
volgende periode wordt opgenomen in de kolom Te ontvangen btw en een Saldo te ontvangen btw.  

Door het veld Nihil btw-listing aan te vinken, geeft u aan de btw-administratie door, dat er geen handelingen zijn 
verricht die opgenomen moeten worden op de btw-listing. In principe doet u dit in de laatste btw-periode.  

Indien er echter een stopzetting van de activiteit is voor uw dossier, is het toegelaten dat u een nihil-listing ook op 
deze manier aan de btw-administratie meedeelt. In dat geval vinkt u dit veld aan in de periode van de stopzetting, 
niet noodzakelijk de laatste periode van het kalenderjaar. 

 

Voorschotten kwartaalaangevers 

Indien de aangifte een kwartaalaangever betreft, zal er een voorstelling worden gegeven van de voorschotten te 
betalen voor de volgende periode (vrijblijvend). 

Deze voorschotten worden berekend op basis van het verschuldigde saldo (rooster 71) rekening houdend met een 
eventueel (niet teruggevraagd) tegoed van de huidige periode (zijnde het bedrag in het veld Door de Staat 
verschuldigd bedrag). Indien u geen voorschot wenst te betalen, kan u de bedragen op nul zetten of de 
voorgestelde bedragen gewoon negeren. 

 

 

Bv.: Rooster 71 vertoont in maart een verschuldigd saldo van € 876,56 maar er is ook een niet-teruggevraagd 
tegoed van € 26,49.   
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De berekening van de voorschotten zal met dit tegoed rekening houden en stelt voor om: 

- € 159,48     te betalen voor 20/05/xx 
- € 185,96     te betalen voor 20/06/xx 

 

Wenst u het tegoed niet te verrekenen, vinkt u Voorschotten verrekenen uit. 

Decembervoorschot maandaangevers 

Wat betreft het decembervoorschot zijn er wettelijk 2 berekeningsmogelijkheden: 

- Algemene methode: het voorschot is gelijk aan de door de belastingplichtige verschuldigde belasting over 
de handelingen die hij heeft verricht van 1 t.e.m. 20 december van het lopende kalenderjaar. 

- Afwijkende methode: het voorschot is gelijk aan het bedrag van de verschuldigde belasting over de 
handelingen van de maand november van het lopende kalenderjaar. M.a.w. de verschuldigde btw voor de 
maand november betaalt u dubbel. 

 

De automatische berekening van het decembervoorschot gebeurt in Expert/M volgens de afwijkende methode dus 
m.a.w. op basis van het in november verschuldigde bedrag.  

 

 

 

Dit houdt in dat in de btw-aangifte van november het saldo van rooster 71 wordt herhaald in het veld Voorschot 
verschuldigd in december.  

 

Het veld Voorschot verschuldigd in december wordt enkel automatisch ingevuld indien de btw-aangifte werd 
samengesteld uit boekingen (aankopen, verkopen, financiële en diverse operaties). Bij een aangifte waar u 
manueel roosters invult/wijzigt, zal het voorschot niet automatisch ingevuld worden en moet u het m.a.w. zelf 
invullen. 

 

 

 

In de aangifte van december zal het bedrag, dat werd ingevuld in het veld Voorschot verschuldigd in december 
(aangifte november), worden getoond in het veld Voorschot verschuldigd in dec. (= aangegeven in nov.).  

 

 Wenst u de algemene regel toe te passen, dan moet u in de aangifte van november, het bedrag van het 
decembervoorschot manueel aanpassen. 
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Het al dan niet aanpassen van het veld Voorschot verschuldigd in december in de aangifte van november heeft 
natuurlijk een impact op het rooster 91 in de aangifte van december. 

Het rooster 91 is: 

- blanco: in november wordt het bedrag uit rooster 71 automatisch herhaald in het veld Voorschot 
verschuldigd in december. Dit bedrag wordt overgenomen naar de aangifte van december. Omdat het 
voorschot in december overeenstemt met het rooster 71 van de aangifte van november, wordt de 
afwijkende regel toegepast. Dus de verschuldigde btw van november werd dubbel betaald. 

- het betaalde voorschot: u vult in november manueel het bedrag van het voorschot in. In december 
detecteert Expert/M dat het voorschot afwijkt van het bedrag in rooster 71 van november en dat u 
bijgevolg de algemene regel wenst toe te passen. 

- Nul (0,00): er werd geen voorschot betaald, in het vak 91 moet 0,00 worden afgedrukt en opgenomen 
worden in het controletotaal. Dit gebeurt door in november 0,00 in te vullen in het veld Voorschot 
verschuldigd in november. 

 

Berekend detail en Berekende eindafrekening 

 

Deze tabbladen hebben dezelfde structuur als de tabbladen Aan te geven detail en Aan te geven eindafrekening 
maar zijn niet manueel aanpasbaar. De cijfers komen automatisch uit de gevoerde boekhouding en worden niet 
gewijzigd als er manueel bedragen worden ingevuld in de oorspronkelijke tabbladen. 

 

Niet-gecentraliseerde documenten 

 

Dit tabblad geeft een overzicht van alle documenten die nog niet werden gecentraliseerd. 

 

Indien u bij Documentstatus gekozen hebt om de btw-aangifte op te stellen met de gecentraliseerde documenten 
komen de niet-gecentraliseerde documenten niet op de aangifte. Het is dan ook aan te raden dit tabblad even te 
controleren. Zijn er nog niet gecentraliseerde documenten die betrekking hebben op de aangifte, dan moeten deze 
eerst gecentraliseerd worden.  

U voert vervolgens Herberekenen cijfers uit zodat de zopas gecentraliseerde documenten ook worden opgenomen 
in de btw-aangifte. 

 

Overzicht status documenten 

 

Op dit tabblad kan u nakijken of er nog documenten werden toegevoegd sinds de vorige berekening van de btw-
aangifte van de geselecteerde periode. 

Het tabblad toont daarvoor in 2 kolommen de huidige status en de vorige status per document. 

Telkens u een nieuwe btw-aangifte aanmaakt, is per document de huidige status Initieel en de vorige status Geen. 
Na elke herberekening die u daarna doet, wordt de status per document geactualiseerd. 

Volgende statussen zijn achtereenvolgens mogelijk, naargelang er nog documenten werden gecentraliseerd en/of 
bijgeboekt: Laatst gecentraliseerd, Gecentraliseerd, Laatst toegevoegd, Toegevoegd. 
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3.2.2 Functies 
Bovenaan het scherm beschikt u nog over een aantal knoppen: 

- Herberekenen roosters 
- Btw-controles 
- Doorboeken btw 
- Afdrukken 
- Bijlages Intervat 
- Waarschuwingscontroles 

3.2.2.1 Herberekenen roosters 

Eenmaal de btw-aangifte berekend werd, zullen de cijfers van nieuw geboekte en/of gecentraliseerde documenten 
niet automatisch worden opgenomen in de roosters van de btw-aangifte. Op het tabblad Niet-gecentraliseerde 
documenten zullen deze documenten wel getoond worden. 

 

Door het gebruik van   worden de cijfers van de aangifte opnieuw berekend op basis van 
de aanwezige gegevens in de boekhouding. 

3.2.2.2 Btw-controles 

De knop  voert de 16 btw-controles uit en toont u of er fouten gevonden worden of niet. 
Bij het afdrukken van de btw-aangifte worden de controles automatisch uitgevoerd. De laatste bladzijde van de 
eindafrekening vermeldt dan eventueel ook welke fouten gevonden werden en welke controles er werden 
uitgevoerd. 

3.2.2.3 Doorboeken btw 

Via  krijgt u de mogelijkheid om alle rekeningen die in de dagboeken zijn aangeduid als 
btw-rekening te laten salderen. Afhankelijk van het saldo zal dit geboekt worden op de rekening Terug te vorderen 
btw of Te betalen btw. 

Wanneer u Controle btw-roosters aanvinkt, wordt er gecontroleerd of de velden Saldo documenten, Berekend 
saldo en Aan te geven saldo voor elk van de btw-roosters onderling overeenkomen (deze velden kan u raadplegen 
door te dubbel klikken op een rooster).  

Indien de drie velden niet overeenkomen, krijgt u een melding en de volgende keuzes: 

 

-  de velden met hun overeenkomstige waarde worden per btw-rooster, met een 
verschil, getoond 
 

 
 

-  u keert terug naar het scherm Doorboeken BTW 
 

-  het doorboeken van de btw wordt alsnog uitgevoerd 
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Wanneer u bij Diverse boeking consulteren of editeren hebt gekozen, komt u in de diverse boeking terecht waar u 
respectievelijk kan raadplegen of wijzigen. 

Na het doorboeken kan u de diverse boeking raadplegen en afdrukken in het diversendagboek dat u bij de 
doorboeking hebt geselecteerd (Dagboeken, Diversen, Ingave Diversen). 

 

 

 Het doorboeken gebeurt op basis van de werkelijke saldi op de btw-rekeningen. Indien een btw-aangifte 
manueel werd ingevuld (zonder te boeken in die periode) zullen er ook geen btw-rekeningen gesaldeerd 
kunnen worden. 
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3.2.2.4 Bijlages INTERVAT 

Met de knop  is het mogelijk één of meerdere bijlages en/of commentaar (een aantal 
lijnen vrije tekst) toe te voegen aan de elektronische btw-aangifte. 

 

 

3.2.2.5 Waarschuwingscontroles 

De knop  voert een aantal waarschuwings- of waarschijnlijkheidsregels uit. Wanneer één 
of meerdere van deze controles niet voldaan zijn, worden ze afgedrukt op de eindafrekening van de btw-aangifte. 
Niettemin kan u de btw-aangifte wel verzenden. In dat geval kan het gebeuren dat het bevoegde controlekantoor 
later de belastingplichtige contacteert en om meer uitleg vraagt. 
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 Afdruk  

3.3.1 Btw-aangifte 

Btw – Btw – Afdruk btw-aangifte 

Via dit menupunt kan u de volgende zaken (eventueel in meerdere exemplaren) afdrukken: 

- Btw-aangifte 
- Eindafrekening 
- Begeleidende brief 
- Niet-gecentraliseerde documenten 
- IC-opgave 

3.3.1.1 Btw-aangifte 

Deze afdruk is alleen voor intern gebruik en mag dus niet gebruikt worden voor indiening van de aangifte. 

3.3.1.2 Eindafrekening 

Geeft u de gegevens van het tabblad Aan te geven eindafrekening op papier.  

Verder wordt er extra informatie gegeven zoals over te dragen negatieve roosters, toelichting, manueel gewijzigde 
roosters, … 

Op de voorlaatste bladzijde worden nog eens alle uitgevoerde controles vermeld en of er aan die controles werd 
voldaan of niet. 

Op de laatste bladzijde krijgt u een overzicht van de bijlages en/of commentaar die u aan de btw-aangifte 
toegevoegd hebt. 

3.3.1.3 Begeleidende brief  

Voor zowel maand- als kwartaalaangevers kan u een begeleidende brief afdrukken met daarop het saldo te betalen 
of terug te trekken en de eventuele voorschotten die betaald moeten worden. 

De lay-out van deze begeleidende brief kan u opmaken via Configuratie, Lay-outs. 

3.3.1.4 Niet-gecentraliseerde documenten 

Deze optie geeft u de afdruk van de gegevens die bij de creatie van de btw-aangifte vermeld werden op het tabblad 
Niet-gecentraliseerde documenten. 

3.3.1.5 IC-opgave 

Ook de intracommunautaire opgave kan u gelijktijdig afdrukken. Indien bij het opstarten van het afdrukprogramma 
gedetecteerd wordt dat er in rooster 44, 46 of 48 iets werd opgenomen, zal de knop IC-opgave automatisch 
geactiveerd worden. Dit gebeurt zowel voor maand- als voor kwartaalaangevers. 
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 Deze aangifte op papier is enkel voor intern gebruik! De officiële neerlegging moet altijd op elektronische 
wijze via INTERVAT gebeuren. 

 

Wanneer de btw-aangifte wordt afgedrukt én rooster 44, 46 of 48 is ingevuld, verschijnt de melding 

 

 

 

Deze melding zal ook worden afgedrukt op de eindafrekening van de btw-aangifte. 
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3.3.2 Btw-omzetvergelijking 
 

Deze lijst geeft u een vergelijking tussen de cijfers die geboekt werden op de 70-rekeningen en de roosters van de 
btw-aangifte. U vraagt deze lijst op via 

 

Btw – Btw – Btw-omzetvergelijking 

 

 

 

 

Bij het opvragen hebt u de mogelijkheid om Detail drukken aan te vinken. Dit zal ervoor zorgen dat u een 
gedetailleerd overzicht krijgt van de boekingen die tot eventuele verschillen leiden tussen de omzet en de btw-
roosters. 

 U kan de btw-omzetvergelijking enkel afdrukken voor de maanden/kwartalen waarvoor de btw-aangifte al 
werd berekend volgens de hoger vermelde procedure. 

 

3.3.3 Jaaroverzicht btw 
Wenst u een overzicht van alle roosters van de btw-aangiften binnen een kalenderjaar, dan kan u deze opvragen 
via  

Btw – Btw – Jaaroverzicht btw 

Oefening 

 

Laat de aangifte van periode 01/2022 berekenen.  

Er is een over te dragen saldo (te betalen) van de aangifte december 2021 ten bedrage van € 5 606,73. 
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4 Wijzigen aangifteplicht 

 Maand- naar kwartaalaangifte 

U kan overschakelen van een maand- naar een kwartaalaangifte bij het begin van een kalenderjaar. De btw-periode 
moet m.a.w. op 01/XXXX staan én er mag niets geboekt zijn in deze periode. 

U kan de aangifteplicht veranderen via 

Ingave – Basisgegevens – Dossier  

 

 

 Het is de huidige btw-periode die wordt aangepast dus zorg ervoor dat u ook de huidige en de vorige 
boekhoudperiode van de juiste einddatum voorziet. Standaard zal deze namelijk het volledige kwartaal 
omvatten. Het eventueel aanpassen van het aantal boekhoudperiodes, kan u doen via Afsluitingen, 
Aanpassen boekjaren. 

 

 Kwartaal- naar maandaangifte 

Omschakelen van kwartaal- naar maandaangifte kan u bij het begin van een nieuw kwartaal. U moet de 
aangifteplicht direct na de periodeverschuiving via Ingave, Basisgegevens, Dossier wijzigen. 

 Het is de huidige btw-periode die wordt aangepast dus zorg ervoor dat u ook de huidige en de vorige 
boekhoudperiode van de juiste einddatum voorziet. Standaard zal deze namelijk het volledige kwartaal 
omvatten. Het eventueel aanpassen van het aantal boekhoudperiodes, kan u doen via Afsluitingen, 
Aanpassen boekjaren. 
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5 INTERVAT 

 Relaties 

Alvorens u de benodigde bestanden kan aanmaken, moet u de relaties van INTERVAT invullen via 

Ingave – Globaal – Relaties elektronische btw-aangifte (INTERVAT) 

 

 

 

Elk bestand dat u verstuurt, moet voorzien zijn van een uniek volgnummer. In de relaties wordt het volgende 
volgnummer van uw verzendingen bewaard. 

Bij de creatie van een zending wordt dit nummer voorgesteld en automatisch verhoogd met 1 na creatie van een 
zending. 

Verder vervolledigt u de gegevens van de indiener en selecteert u een directory waarin u alle verzendingen, 
ontvangstberichten, enz. wenst te bewaren. 

 U kan ieder kalenderjaar opnieuw met volgnummer 1 starten. 

 

U kan de standaardwaarden Ja, Nee of Geen filter meegeven aan de volgende filters: 

- Creatie aangifte: de btw-aangifte van het dossier is al dan niet gecreëerd 
- Aangifte definitief: op het tabblad Identificatie is het vakje Definitief aangekruist of niet 
- Creatie xml: de aangifte van het dossier is al dan niet opgenomen in het xml-bestand 
- Xml ontvangstbericht: het xml-ontvangstbericht is al dan niet, na het indienen van het xml-bestand, 

gedownload en ingelezen in Expert/M. 
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 Bestand Verzending 

Eens de btw-aangiften werden gecreëerd in de verschillende dossiers, kan u het bestand voor de verzending 
opmaken via 

Btw – Btw – Elektronische btw-aangifte (INTERVAT) – Creatie xml-bestand 

 

Op het tabblad Parameters maakt u de nodige selecties m.b.t. de aangiften die u wenst in te dienen.   

- Periode maandaangiften en kwartaalaangiften: 
Per zending kunnen zowel maand- als kwartaalaangiften verzonden worden. Bij het selecteren van de 
maanden 03, 06, 09 en 12 kunnen uiteraard enkel de overeenkomstige kwartalen 01, 02, 03 en 04 worden 
opgenomen.  

Bij de overige maanden 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11 kunnen geen kwartaalaangiften worden opgenomen. 

 

- Datum en uur opmaak: 
Er wordt gecontroleerd of de periode vroeger is dan de datum van opmaak. U kan geen aangifte opmaken 
van een periode die nog niet afgesloten is (bv. voor aangifte van januari kan nooit 31/01 ingegeven 
worden, dit moet dus minimum 01/02 zijn).  

 

 Deze datum dient niet om te bepalen of een aangifte tijdig werd ingediend. De datum van indiening vindt u 
terug op het ontvangstbericht. 

 

- Contactgegevens: 
De contactgegevens worden overgenomen uit de relaties en kunnen nog gewijzigd worden. 
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- Volgnummer: 
Ook het volgnummer wordt standaard voorgesteld op basis van de relaties. Indien u, om welke reden dan 
ook, een volgnummer opnieuw wenst te gebruiken, kan u het nummer zelf invullen. Indien u een nummer 
opgeeft waarvoor al een zending bestaat, krijgt u hieromtrent een melding en wordt u gevraagd of u het 
nummer opnieuw wil gebruiken. Opteert u ervoor om het nummer opnieuw te gebruiken, dan worden alle 
gegevens van de oorspronkelijke zending verwijderd. 

 Er wordt niet gecontroleerd op hiaten in het volgnummer. 

 

Nadat u deze selecties hebt overlopen, kan u op het tabblad Dossiers uw dossiers naar wens filteren via 

.  

 

 

 

U kan een filter toepassen op aangifteplicht, creatie aangifte, aangifte definitief, creatie xml, xml-
ontvangstbericht, en indiening klant. 

 

 Via Ingave – Globaal – Relaties elektronische btw-aangifte (Intervat) kan u standaardwaarden invullen 
voor creatie aangifte, aangifte definitief, creatie xml en xml-ontvangstbericht. 

 

De dossiers in het grid worden voorgesteld rekening houdend met de filters. Met rechtermuisknop op het grid kan 
u de gegevens bijwerken, voor het huidige dossier of voor alle dossiers. 

De niet-actieve dossiers worden niet getoond. Niet-actieve dossiers zijn dossiers waarvan in het Centraal 
dossierbeheer, het veld Datum sluiting dossier is ingevuld.
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U selecteert dossiers door ze aan te klikken. U hebt knoppen ter beschikking om alle dossiers ineens aan te duiden 
of om een selectie ongedaan te maken. 

U kan uw selectie ook bewaren zodat u niet steeds de volledige dossierlijst moet overlopen. Er kunnen op die 
manier verschillende selecties bewaard worden om dossiers van bijvoorbeeld bepaalde gebruikers te groeperen. 

 

Met de knop   kan u het dossier, waarin u het xml-bestand aanmaakt, direct toevoegen 
aan de gekozen dossiers. 

 Eén verzending bevat btw-aangiftes van verschillende dossiers. U kan in eender welk dossier het bestand 
van de verzending aanmaken. 

 

 

 

 

Na de selectie van de dossiers kan u met   overgaan tot de creatie van het 
verzendingsbestand. Er verschijnt een dialoogscherm waarbij standaard de INTERVAT-directory uit de configuratie 
wordt voorgesteld. Als bestandsnaam wordt er gewerkt met IVAT_2022_XXXX.xml en IVAT_2022_XXXX.vat waarbij 
de X’en staan voor het volgnummer van de zending. Het bestand met extensie .vat is een zip-bestand en bevat het 
xml-bestand en de bijlage(s). 

 

Na de verwerking krijgt u een overzicht van de opgenomen en/of geweigerde aangiften via het tabblad 
Verwerking. 
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 De btw-aangifte kan enkel opgenomen worden indien deze effectief werd berekend. 

 

Nadat het bestand werd aangemaakt, kan u dit verzenden via . U komt terecht 
op CSAM – Aanmelden bij de online overheid waar u zich kan aanmelden met uw eID in eigen naam of in naam van 
een onderneming.
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Overzicht aangiften verzending 

Via  kan u dit overzicht afdrukken op papier.  
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 Ontvangstbericht 

Nadat het bestand verzonden is, krijgt u een ontvangstbericht. U hebt op dat moment de keuze om dit op te slaan 
als pdf-bestand of als xml-bestand. U moet beide bewaren waarna u ze kan inlezen in Expert/M.  

Na het bewaren van het ontvangstbericht kan u het door u bewaarde pdf-bestand bekijken en het xml-bestand 
openen via 

 Btw – Btw – Elektronische btw-aangifte (INTERVAT) – Ontvangstbericht  

Door op   te klikken, krijgt u een dialoogvenster waarin u het bewaarde 

xml-bestand kan openen en met   kan u het bewaarde pdf-bestand 
aanduiden en bekijken. 

 Om het oproepen van ontvangstberichten gemakkelijk te gebruiken, moet u de ontvangstberichten 
opslaan in de ingevulde INTERVAT-directory die u hebt ingevuld in de relaties. 

 Historiek dossiers 

Een combinatie van overzicht aangiften verzending en het ontvangstbericht kan u oproepen via 

Btw – Btw – Elektronische btw-aangifte (INTERVAT) – Historiek dossiers 

 Bijlages 

Het is mogelijk één of meerdere bijlages (bestanden van het type .pdf, .tif en .jpg) en/of commentaar (een aantal 
lijnen vrije tekst) toe te voegen aan de elektronische btw-aangifte van een bepaalde periode via 

Btw – Btw – Elektronische btw-aangifte (INTERVAT) – Bijlages 
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6 IC–opgave 

Wanneer er intracommunautaire leveringen van goederen/diensten verricht worden, moet u een IC-opgave 
(Intracommunautaire opgave) indienen. Deze opgave bevat alle verkopen geboekt met de volgende 
ventilatiecodes: 

 - ICL Goederen (51) 

 - ICL Driehoek a-B-c (56) 

 - ICL Diensten B2B (57) 

 Correcties  

Indien een intracommunautaire levering van goederen/diensten in een vorige periode niet werd opgenomen op de 
IC-opgave van die periode, kan u deze levering op de huidige opgave opnemen via 

Btw – IC-opgave – Correcties IC-opgave 

 

Per periode kan u de nodige correcties ingeven. Het veld btw-maand IC-opgave bepaalt in welke periode de 
correctie opgenomen moet worden terwijl btw-maand correctie de periode aanduidt dat wordt gecorrigeerd. 

Alle ingebrachte correcties worden bewaard en kunnen te allen tijde verwijderd of gewijzigd worden.  

 Afdruk 

Hebt u bij het afdrukken van de btw-aangifte nog geen afdruk gemaakt van de IC-opgave, dan kan u deze afdruk 
ook uitvoeren via 

Btw - IC-opgave – Afdruk IC-opgave 
 

 

Wanneer u Detail drukken aanvinkt, krijgt u voor de door u geselecteerde IC-periode en per volgnummer, een 
gedetailleerdere weergave van de opgenomen documenten en van de correcties. 

Deze verrichtingen worden gegroepeerd per IC-code: L (leveringen), S (diensten) of T (driehoek). 
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Van de opgenomen documenten wordt, in de laatste kolommen, ook de btw-periode met het btw-rooster 
weergegeven van de getoonde documenten. 

 

 

 Deze aangifte op papier is enkel voor intern gebruik! De officiële neerlegging moet steeds op elektronische 
wijze via VATINTRA gebeuren. 

 

 Klanten zonder ondernemingsnummer worden NIET opgenomen op de IC-opgave. U kan een lijst opvragen 
van klanten zonder ondernemingsnummer via Btw, Controlelijst ondernemingsnummers. U kan bij de lijst 
de selectie maken om enkel de EU-klanten of enkel Belgische klanten te controleren.  

 

Oefening 

 

Tijdens het vorige kwartaal beschikten we niet over het ondernemingsnummer van Ets. Uni-Vert. Ondertussen 
werd dit nummer opgevraagd en ingevuld in de klantenfiche. Voer de correctie in voor een bedrag van € 1 325,14 
(ICL goederen). 
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7 VATINTRA 

 Relaties 

Alvorens u de benodigde bestanden kan aanmaken, moet u de relaties van INTRAVAT invullen via 

Ingave – Globaal – Relaties elektronische IC-opgave(VATINTRA) 

 

 

Elk bestand dat u verstuurt, moet voorzien zijn van een uniek volgnummer. In de relaties wordt het volgende 
volgnummer van uw verzendingen bewaard. 

Bij de creatie van een zending wordt dit nummer voorgesteld en automatisch verhoogd met 1 na creatie van een 
zending. 

Verder vervolledigt u de gegevens van de indiener en selecteert u een directory waarin u alle verzendingen, 
ontvangstberichten, enz. wenst te bewaren. 

 

 U kan ieder kalenderjaar opnieuw met volgnummer 1 starten. 

U kan de standaardwaarden Ja, Nee of Geen filter meegeven aan de volgende filters: 

- Creatie xml: de IC-opgave van het dossier is al dan niet opgenomen in het xml-bestand 
- Xml ontvangstbericht: het xml-ontvangstbericht is al dan niet, na het indienen van het xml-bestand, 

gedownload en ingelezen in Expert/M. 
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 Bestand Verzending 

Eens de IC-opgaven werden gecreëerd in de verschillende dossiers, kan u het bestand voor de verzending opmaken 
via 

Btw – IC-opgave – Elektronische IC-opgave (VATINTRA) – Creatie Xml-bestand 

 

 

Op het tabblad Parameters maakt u de nodige selecties m.b.t. de aangiften die u wenst in te dienen.   

- Kalenderjaar en maand en/of kwartaal: 
U selecteert het kalenderjaar en de periode(n) waarvoor u de IC-opgaven wenst op te nemen in het 
bestand. 

 

- Contactgegevens: 
De contactgegevens worden overgenomen uit de relaties en kunnen nog gewijzigd worden. 

 

- Volgnummer: 
Ook het volgnummer wordt standaard voorgesteld op basis van de relaties. Indien u, om welke reden dan 
ook, een volgnummer opnieuw wenst te gebruiken, kan u het nummer zelf invullen. Indien u een nummer 
opgeeft waarvoor al een zending bestaat, krijgt u hieromtrent een melding en wordt u gevraagd of u het 
nummer opnieuw wil gebruiken. Opteert u ervoor om het nummer opnieuw te gebruiken, dan worden 
alle gegevens van de oorspronkelijke zending verwijderd. 

 

 Er wordt niet gecontroleerd op hiaten in het volgnummer. 
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 De samenstelling van de bedragen voor de IC-opgave verloopt verschillend al naargelang de situatie per 
dossier. 
 
- Voor dossiers waarvan de periodiciteit voor de btw-aangifte en de IC-opgave gelijk loopt, worden de 
bedragen voor zowel de btw-aangifte als de IC-opgave op identieke wijze samengeteld. 
 
- Voor dossiers waarin de btw-periodiciteit een maand is en de IC-periodiciteit een kwartaal, wordt voor de 
IC-opgave de documenten samengeteld voor elke btw-periode van het IC-kwartaal. 
 
- Voor dossiers waarin de btw-periodiciteit een kwartaal is, maar de IC-periodiciteit een maand, geldt 
volgende werkwijze: de bedragen voor de IC-opgave worden geselecteerd als volgt: binnen de geldende 
btw-periode, dus binnen het kwartaal waarin de periode van de IC-opgave valt, worden de documenten 
met documentdatum binnen de IC-maand geteld. 

Nadat u deze selecties hebt overlopen, kan u op het tabblad Dossiers uw dossiers naar wens filteren via 

.  

 

 

 

U kan een filter toepassen op aangifteplicht, creatie xml en xml-ontvangstbericht. 

 

 Via Ingave, Globaal, Relaties elektronische IC-opgave (Vatintra) kan u standaardwaarden invullen voor 
creatie xml en xml-ontvangstbericht. 

 

De dossiers in het grid worden voorgesteld rekening houdend met de filters. Met rechtermuisknop op het grid kan 
u de gegevens bijwerken, voor het huidige dossier of voor alle dossiers. 

De niet-actieve dossiers worden niet getoond. Niet-actieve dossiers zijn dossiers waarvan in het Centraal 
dossierbeheer, het veld Datum sluiting dossier is ingevuld.
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U selecteert dossiers door ze aan te klikken. U hebt knoppen ter beschikking om alle dossiers ineens aan te duiden 
of om een selectie ongedaan te maken. 

U kan uw selectie ook bewaren zodat u niet steeds de volledige dossierlijst moet overlopen. Er kunnen op die 
manier verschillende selecties bewaard worden om dossiers van bijvoorbeeld bepaalde gebruikers te groeperen. 

 

Met de knop   kan u het dossier, waarin u het xml-bestand aanmaakt, direct toevoegen 
aan de gekozen dossiers. 

 

 Eén verzending bevat IC-opgaven van verschillende dossiers. U kan in eender welk dossier het bestand van 
de verzending aanmaken. 

 

 

 

Na de selectie van de dossiers kan u met   overgaan tot de creatie van het 
verzendingsbestand. Er verschijnt een dialoogscherm waarbij standaard de INTRAVAT-directory uit de configuratie 
wordt voorgesteld. Als bestandsnaam wordt er gewerkt met VATI_2022_XXXX.xml en VATI_2022_XXXX.ic waarbij 
de X’en staan voor het volgnummer van de zending. Het bestand met extensie .ic is een zip-bestand en bevat het 
xml-bestand en de bijlage(s). 

 

Na de verwerking krijgt u een overzicht van de opgenomen en/of geweigerde aangiften via het tabblad 
Verwerking. 
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Nadat het bestand werd aangemaakt, kan u dit verzenden via . 

U komt terecht op CSAM – Aanmelden bij de online overheid waar u zich kan aanmelden met uw eID in eigen naam 
of in naam van een onderneming.  
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 Overzicht aangiften verzending 

Via  kan u dit overzicht afdrukken op papier.  

 

 Ontvangstbericht 

Nadat het bestand verzonden is, krijgt u een ontvangstbericht. U hebt op dat moment de keuze om dit op te slaan 
als pdf-bestand of als xml-bestand. U moet beide bewaren waarna u ze kan inlezen in Expert/M.  

Na het bewaren van het ontvangstbericht kan u het door u bewaarde pdf-bestand bekijken en het xml-bestand 
openen via 

Btw – IC-opgave – Elektronische IC-opgave (VATINTRA) – Ontvangstbericht 

Door op   te klikken, krijgt u een dialoogvenster waarin u het bewaarde 

xml-bestand kan openen en met  kan u het bewaarde pdf-bestand 
aanduiden en bekijken. 

 

 Om het oproepen van ontvangstberichten gemakkelijk te gebruiken, moet u de ontvangstberichten 
opslaan in de ingevulde INTERVAT-directory die u ingevuld hebt in de relaties. 

 

 Historiek dossiers 

Een combinatie van overzicht aangiften verzending en het ontvangstbericht kan u oproepen via 

Btw – IC-opgave – Elektronische IC-opgave (VATINTRA) – Historiek dossiers 

 Bijlages 

Het is mogelijk één of meerdere bijlages (bestanden van het type .pdf, .tif en .jpg) en/of commentaar (een aantal 
lijnen vrije tekst) toe te voegen aan de elektronische IC-opgave van een bepaalde periode via 

Btw – IC-opgave – Elektronische IC-opgave (VATINTRA) – Bijlages 
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8 Overzichtslijst elektronische aangiftes 

Deze lijst geeft u een stand van zaken, wat is er al of niet uitgevoerd, per elektronische aangifte en per dossier.  

U kan de overzichtslijst op periodebasis of op jaarbasis afdrukken via 

Btw – Overzichtslijst elektronische aangiftes 

 Lijst op jaarbasis 

 

Bij Periode maandaangiften en Periode kwartaalaangiften kiest u Geen.  

 

Verder kan u aan de hand van het veld Toestand en het veld Filter per aangifte precies bepalen wat u wil 
afdrukken.  
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Het veld Aangifte klant is een extra filter die verwijst naar de velden Indiening btw-aangiftes door klant en 
Indiening btw-listing door klant die u kan aanvinken op het tabblad Btw in het Centraal dossierbeheer. 

Bij Toestand hebt u de volgende keuzes: 

- Alles: alle toestanden zullen worden getoond 
- Niet uitgevoerd: de dossiers, waarvoor de keuze bij Filter niet werd uitgevoerd, worden getoond 
- Uitgevoerd: de dossiers, waarvoor de keuze bij Filter wel werd uitgevoerd, worden getoond 
- Periode onbekend: de dossiers waarin de gekozen periode nog niet bestaat, worden getoond. 
- Niet uitgevoerd of periode onbekend: de dossiers waarin de gekozen periode nog niet bestaat of waarvoor 

de keuze bij Filter niet werd uitgevoerd, worden getoond. 
Verder kan u per aangifte een filter instellen. 

 

Bij Btw-aangifte (Intervat) hebt u de keuze tussen  

- Creatie aangifte: de btw-aangifte is al dan niet gecreëerd 
- Aangifte definitief: op het tabblad Identificatie is het vakje Definitief aangekruist of niet 
- Creatie xml: de aangifte is al dan niet opgenomen in het xml-bestand 
- Xml ontvangstbericht: het xml-ontvangstbericht is al dan niet, na het indienen van het xml-bestand, 

gedownload en ingelezen in Expert/M. 
 

Bij IC-opgave (Vatintra) hebt u de keuze tussen 

- Xml creatie bestand: de IC-opgave is al dan niet opgenomen in het xml-bestand 
- Ontvangstbericht xml: het xml-ontvangstbericht is al dan niet, na het indienen van het xml-bestand, 

gedownload en ingelezen in Expert/M. 
 

Bij Btw-listing (Vatlist) hebt u de keuze tussen 

- Xml creatie bestand: de btw-listing is al dan niet opgenomen in het xml-bestand 
- Ontvangstbericht xml: het xml-ontvangstbericht is al dan niet, na het indienen van het xml-bestand, 

gedownload en ingelezen in Expert/M. 
 

Bij Belcotax fiche 281.50 hebt u de keuze tussen 

- Xml creatie bestand: de Belcotax fiches zijn al dan niet opgenomen in het xml-bestand 
- Xml vervangend bestand: de Belcotax fiches zijn al dan niet opgenomen in een vervangend xml-bestand. 

 

Op het tabblad Dossiers klikt u op . Hier vindt u onder Gefilterde dossiers, de dossiers 
die getoond worden a.d.h.v. filters op de velden Btw-aangifteplicht en IC-aangifteplicht. 

U selecteert dossiers door ze aan te klikken. U hebt knoppen ter beschikking om alle dossiers ineens aan te duiden 
of om een selectie ongedaan te maken. 

U kan uw selectie ook bewaren zodat u niet steeds de volledige dossierlijst moet overlopen. Er kunnen op die 
manier verschillende selecties bewaard worden om dossiers van bijvoorbeeld bepaalde gebruikers te groeperen. 

Onder Relevante dossiers vindt u de dossiers waarvoor voor de gevraagde periode (tabblad Parameters), mogelijk 
een aangifte moet worden ingediend.  
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 Lijst op periodebasis 

 

U kiest een periode bij Periode maandaangiften en/of Periode kwartaalaangiften. 

In het veld Toestand, Filter en Aangifte klant hebt u dezelfde keuzes als bij de lijst op jaarbasis.  
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9 Intrastat 

Dit is de aangifte van intracommunautaire verwervingen en leveringen van goederen.  

Niet iedereen is statistiekplichting. Wie per jaar minder dan € 1 500 000,00 invoer en minder dan  

€ 1 000 000,00 uitvoer van goederen naar EU-landen verricht, is vrijgesteld. Wie één of beide drempel(s) per jaar 
overschrijdt, moet een standaard aangifte indienen. Deze aangifte kan per maand of per kwartaal worden 
opgelegd, naargelang u maand- of kwartaalaangever bent van btw. 

Ondernemingen die de drempel van € 25 000 000,00 per jaar overschrijden voor in- en/of uitvoer moeten 
maandelijks een uitgebreide aangifte indienen. 

 

 Indien een onderneming aangifteplichtig is voor beide goederenstromen, is het mogelijk dat voor de ene 
stroom, een uitgebreide aangifte en voor de andere stroom, een standaard aangifte ingediend moet 
worden. In dat geval mag de onderneming ook een uitgebreide aangifte indienen voor beide 
goederenstromen. 

 Configuratie 

Algemeen 

Standaard worden er tijdens het boeken van aan- en verkopen geen gegevens opgevraagd m.b.t. Intrastat. Wenst 
u dit wel, dan moet u eerst de configuratie aanvullen via 

Intrastat – Configuratie Intrastat 

 

 

 

Zowel voor invoer (aankopen) als uitvoer (verkopen) duidt u aan of u geen, een standaard of een uitgebreide 
Instrastataangifte moet opmaken. 

 

Het gebied van bestemming (bij de aankopen) of het gebied van oorsprong (bij de verkopen) kan u ook al standaard 
meegeven. U kan kiezen uit:   

- Vlaams gewest 
- Waals gewest 
- Brussels hoofdstedelijk gewest 
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Fiches klanten/leveranciers 
 
Als bij de creatie van een klant/leverancier de ventilatiecodes ICL-goederen/ICV-goederen is ingevuld, dan wordt bij 
het inboeken van een verkoop/aankoop documenten automatisch het tabblad Intrastat getoond voor een dossier 
waar Intrastat werd ingesteld in de configuratie.  

Ook standaardwaarden zoals de Intrastat goederencode kunnen voorzien worden in de klant/leveranciers fiche.  

 

Het btw-nummer van de tegenpartij halen we automatisch uit de klantenfiche voor boekingen vanaf kalenderjaar 
2019. 

Indien het veld niet ingevuld is in de klantenfiche, bv. bij een ondernemingsnummer in aanvraag, geen 
ondernemingsnummer, enz., m.a.w. wanneer het btw-nummer van de tegenpartij ontbreekt, dan wordt er op de 
afdruk van de rapporten en bij de creatie van de XML van de Intrastataangifte automatisch QV999999999999 
voorzien, wat ook de correcte waarde is volgens het protocol van de Intrastat bij het ontbreken van een btw-
nummer van de tegenpartij.  
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Ingave verkopen en aankopen.   

Voor de verkoop- of aankoop boekingen waar de ventilatiecode  ICL-goederen/ICV-goederen wordt gebruikt zal 
automatisch het tabblad Intrastat verschijnen in geval de configuratie Intrastat werd aangezet voor een dossier.  

 

 
Voor de ingave van de verkopen moet vanaf 2019 op het tabblad Intrastat het land van oorsprong worden 
toegevoegd. Default wordt dit veld blanco voorgesteld.  
Het land van oorsprong van de goederen die u verzendt kan om het even welk land van de wereld zijn, inclusief 
België zelf. Het gaat om het land waar de goederen werden geproduceerd, gewonnen of substantieel gewijzigd. 
Indien een bepaald goed werd geproduceerd in verschillende landen, dan is het land van oorsprong, het land waar 
het goed de laatste substantiële wijziging heeft ondergaan.  
Als het land van oorsprong niet gekend is of onmogelijk te bepalen is, dan vult u QU in.  
 
Let op: er moet een waarde ingevuld worden, zo niet, dan wordt dit een onvolledige lijn zodat het onmogelijk wordt 
om een Intrastataangifte te creëren en in te dienen.  

 
• Het btw-nummer van de tegenpartij halen we automatisch uit de klantenfiche voor boekingen in kalenderjaar 
2019, d.w.z. dat we het veld niet apart opvragen in de ingave van de verkopen. Indien het veld niet ingevuld is in 
de klantenfiche, bv. bij een ondernemingsnummer in aanvraag, geen ondernemingsnummer, enz., m.a.w. wanneer 
het btw-nummer van de tegenpartij ontbreekt, dan wordt er op de afdruk van de rapporten en bij de creatie van de 
XML van de Intrastataangifte automatisch QV999999999999 voorzien, wat ook de correcte waarde is volgens het 
protocol van de Intrastat bij het ontbreken van een btw-nummer van de tegenpartij.  
 

Belangrijke opmerking: voor een aankoopcreditnota met aard transactie terugzending van goederen én met een 
goederencode verschillend van de speciale goederencode 99600000 (gebruik van 99600000 = indien men niet 
aangifteplichtig is voor de goederenstroom van de terugzendingen) wordt het veld land van oorsprong ook 
opgevraagd en is het btw-nummer van de tegenpartij ook relevant en werken we op dezelfde manier als bij een 
verkoopfactuur. 
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Relaties 

Net zoals voor de andere aangiftes, kan u ook voor de Intrastataangifte meegeven wie de aangifte indient. Dit doet 
u via 

Intrastat – Relaties Intrastat 

 

 

Indien de aangifte niet door de Intrastatplichtige zelf wordt ingediend maar door bijvoorbeeld de accountant, dan 
vult u de gegevens van het accountantskantoor in bij de Derde aangever. 
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 Ingave correcties 

Intrastat – Ingave correcties invoer/uitvoer 

Indien er om een bepaalde reden, toevoegingen moeten gebeuren aan een Intrastataangifte welke niet via aan- of 
verkoopdocumenten uitgevoerd kunnen worden, kan u manuele lijnen via deze programma’s toevoegen. 

 

U moet alle gegevens (dagboek, periodes, leverancier, …) meegeven die een normale Intrastatlijn zou bevatten.  

 

 

Deze manuele lijnen worden per periode bewaard en kunnen te allen tijde verwijderd of aangepast worden door 

de correcte periode te selecteren en op  te klikken. 
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 Ingave Intrastatgegevens 

Intrastat – Ingave Intrastatgegevens invoer/uitvoer 

Via deze programma’s krijgt u de mogelijkheid om de Intrastatlijnen die werden ingegeven via aan- en verkopen te 
bekijken, te wijzigen en/of te verwijderen. U kan een specifieke selectie maken van de lijnen die u wenst op te 
roepen (per dagboek, periode, factuur/creditnota en klant/leverancier). Verder vinkt u aan of enkel de 
onvolledige/negatieve of alle Intrastatlijnen moeten worden getoond. 
 

 

Alle gegevens, die bij de getoonde Intrastatlijnen horen, worden getoond. Net onder de selecties vindt u een 
overzicht van de documenten waarvoor er Intrastatgegevens zouden moeten bestaan. 

Net daaronder krijgt u per document te zien welke Intrastatlijnen er betrekking op hebben. Elke Intrastatlijn kan 
worden aangepast door de lijn aan te duiden en in de ingavelijn (onderaan) de nodige aanpassingen/toevoegingen 
te verrichten. 

Nadat u de Intrastatgegevens hebt ingevuld, moet u (net zoals in de aan- en verkopen) de detaillijn aanvaarden 

door + te drukken op de landcode of door op  te klikken. 
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U kan negatieve en onvolledige Intrastatlijnen eventueel ook op papier afdrukken via 

Intrastat – Afdruk onvolledige/negatieve Intrastatlijnen 

Bij de afdruk van de onvolledige lijnen worden er vraagtekens geplaatst in de kolommen die niet werden ingevuld 
tijdens het ingeven van de Intrastatgegevens. 

 

 

Indien het totaal van een goederencode negatief is voor een periode krijgt u bij de lijst met de negatieve 
Intrastatlijnen, het detail te zien van die negatieve lijn. Op die manier kan u snel terugvinden welke lijn de fout 
veroorzaakt. 

 

 Aangifte 

Net zoals de IC-opgave moet u ook de Intrastataangifte op elektronische wijze indienen bij de bevoegde instanties. 
Dit bestand maakt u aan via  

Intrastat – Elektronische Intrastataangifte 

 

Bij Formaat bestand kiest u voor xml-formaat. Om een bestand aan te maken kan u vervolgens kiezen voor invoer, 
uitvoer of invoer en uitvoer samen. Na het opslaan van het xml-bestand verschijnt de knop 

.  Hiermee komt u onmiddellijk op de loginpagina van OneGate terecht om 
het Intrastatbestand op te laden. 
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 Lijsten 

Voor eigen gebruik kan u nog steeds een Intrastataangifte afdrukken op papier. U hebt hiervoor 2 mogelijkheden: 

Intrastat – Afdruk Intrastataangifte 

De gewone Intrastataangifte bevat de gegevens die ook op de officiële papieren aangifte vermeld moeten worden. 
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Intrastat – Afdruk Intrastataangifte in detail 

 

De Intrastataangifte in detail geeft per goederencode welke facturen er juist voor welke bedragen en 
hoeveelheden betrekking hebben op die goederencode. 

 

 

 Deze aangiftes op papier zijn enkel voor intern gebruik! 

 

Intrastat – Afdruk Intrastataangifte van- tot dagboek 

U kan de Intrastataangiftes van meerdere dagboeken in één keer afdrukken binnen een dossier. Er wordt geen nihil 
aangifte per dagboek afgedrukt als sommige dagboeken Intrastatlijnen hebben, tenzij geen enkel dagboek 
Intrastatlijnen heeft. 
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Intrastat – Btw-Intrastatvergelijking 

Deze lijst geeft de vergelijking tussen het bedrag van de IC-goederen volgens de btw-aangifte en het bedrag 
statistische waarde aangegeven in de Intrastataangifte. Met de optie Detail drukken is het mogelijk om een 
gedetailleerd overzicht te krijgen van de boekingen die een eventueel verschil teweeg brengen. 

 

 

 

 

 

Oefening 

Er bestaan onvolledige lijnen voor stelsel 19 (Invoer). Roep de onvolledige lijnen op en vul de massa 770 in.  
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10  Afschrijvingen 

 Algemeen 

10.1.1  Afschrijvingsmethode 
Afhankelijk van de afschrijvingsmethode die u gekozen hebt in de dossiergegevens (Ingave, Basisgegevens, 
Dossier) zal de afschrijvingstabel pro rata of boekhoudkundig worden opgesteld. U kiest voor Pro rata wanneer u 
afschrijft volgens de fiscale beperking op de werkelijke gebruik pro rata van het jaar van aanschaffing. Volgt u deze 
regel niet, dan kiest u Boekhoudkundig. 

Boekhoudkundig 

Het programma zal standaard het veld Datum eerste afschrijving opvullen met de begindatum van het lopende 
boekjaar. Bij het wijzigen van deze datum, zal er steeds in volledige maanden worden gerekend. Indien u de Datum 
eerste afschrijving zou aanpassen omdat u vanaf datum van aanschaffing zou willen afschrijven, zal u merken dat 
de maand van aanschaffing nog volledig wordt afgeschreven.  

Pro rata 

De beperking van de eerste afschrijvingsannuïteit moet per dag worden berekend. Dus het veld Datum eerste 
afschrijving zal gelijk zijn aan de dag waarop het actief werd verkregen. Die dag is de eerste dag die voor de fiscaal 
aanvaardbare afschrijving in aanmerking komt.  

De beperking gebeurt dus door de vermenigvuldiging van de normale afschrijvingsannuïteit met een breuk met het 
aantal dagen waarop de vennootschap over het actief heeft beschikt, in de teller en het getal 365 als noemer. 

 In een schrikkeljaar wordt de noemer op 366 gebracht terwijl in een verlengd of verkort boekjaar de 
noemer het exact aantal dagen van het boekjaar bevat. 

Voorbeeld 

Een firma met een boekjaar 01/01/2022-31/12/2022 koopt een actief aan van € 12 000,00 en wenst dit aan 10% 
per jaar (lineair) af te schrijven. 

 

Boekhoudkundig 

➢ 1ste afschrijving = 1ste dag van het boekjaar (01/01/2022) 
In dit geval verkrijgt u een afschrijvingstabel 10 jaar € 1 200,00 per jaar. 

 

➢ 1ste afschrijving = dag van aanschaffing (27/07/2022) 
De volledige maand juli zal nog in aanmerking worden genomen, m.a.w. tijdens het eerste afschrijvingsjaar 
zullen 6 maanden worden opgenomen. 

Er zal dus € 600,00 worden afgeschreven in 2022. Tot en met het boekjaar 2031 wordt er  

€ 1 200,00 afgeschreven zodat in 2032 de resterende € 600,00 nog in rekening wordt gebracht. 
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Pro rata 

➢ 1ste afschrijving = dag van aanschaffing (27/07/2022) 
Het totaal aantal dagen dat de firma het actief ter beschikking heeft gehad, wordt vastgesteld op 158 
dagen. Zo zal er het eerste jaar € 519,45 (= € 1 200,00 x 158 / 365) worden afgeschreven. 

 

➢ 1ste afschrijving = dag van aanschaffing (27/07/2022 = schrikkeljaar) 
Mocht de aanschaffing gebeurd zijn in het boekjaar 01/01/2022-31/12/2022 zou de noemer van de breuk 
veranderd worden in 365 vermits 2022 geen schrikkeljaar is. 

M.a.w. dan zou het eerste jaar € 519,45 (= € 1 200,00 x 158 / 365) worden afgeschreven. 

 

➢ 1ste afschrijving = dag van aanschaffing (27/07/2022) in een verlengd/verkort boekjaar 
Wanneer een boekjaar langer of korter is dan één kalenderjaar, zal er rekening worden gehouden met het 
exact aantal dagen waaruit het boekjaar bestaat. Er wordt steeds vertrokken van een volledige 
afschrijvingsannuïteit, zijnde 12/12.  

In het boekjaar 01/12/2021-31/12/2022 zou de afschrijving dan € 478,79 bedragen, zijnde  

€ 1 200,00 x 158 / 396.  

 

10.1.2  Afschrijvingsgroepen 
Met afschrijvingsgroepen hebt u de mogelijkheid om de investeringselementen te groeperen bij het afdrukken van 
afschrijvingstabellen. 

Ingave – Afschrijvingen – Afschrijvingsgroepen 
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Oefening 

 

Bio-Expo beschikt over een aantal filialen, we maken een afschrijvingsgroep aan per vestiging. 

 

Nummer Groep Omschrijving 

1 HAS Hasselt 

2 ANT Antwerpen 

3 BXL Brussel 

 

10.1.3  Afschrijvingsjaren 

Ingave – Afschrijvingen - Afschrijvingsjaren 

Om er bij het ingeven van al lopende investeringselementen voor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met 
eventuele verkorte of verlengde boekjaren in het verleden kan u hier de data van de boekjaren tot en met het jaar 
1955 ingeven. 

 

 Afschrijvingselementen 

Het aanmaken van afschrijvingselementen kan op 2 manieren gebeuren: 

- rechtstreeks vanuit de aankopen als u boekt op een investeringsrekening. 
- via het menupunt afschrijvingen. 

 

10.2.1  Aankoopfactuur 
Een zeer belangrijk veld betreffende de afschrijvingselementen is het veld Investering bij de creatie van de 
grootboekrekeningen. Enkel die rekeningen waarbij dit veld is aangevinkt en de bijhorende standaarden zijn 
ingevuld, kunnen als investeringsrekening worden gebruikt. 

Elke boeking die u uitvoert op grootboekrekening waarbij het veld Investering is aangevinkt, resulteert in de creatie 
van een investeringselement.  
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Bij aanvaarding van de factuur verschijnt de voorstelling van het investeringselement volgens de standaarden 
ingevuld in de actiefrekening. 

 

 

 

 Bij het gebruik van meerdere investeringsrekeningen op één factuur, wordt voor elke investeringsrekening 
een investeringselement aangemaakt maar u moet deze overlopen met Page Up/Page Down of via het 
tabblad Overzicht. 
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Het nummer en de alfacode van een investeringselement worden steeds automatisch toegekend. De alfacode kan 
u nog veranderen. 

De memotekst bevat de referte die ingegeven werd bij de boekingslijn van het vast actief. 

Omdat u rechtstreeks uit de aankopen komt, worden de velden, die u in het aankoopdagboek en als standaard in 
de grootboekrekening al ingevuld had, hier overgenomen. 

Afhankelijk van de afschrijvingsmethode zal het veld Datum eerste afschrijving de documentdatum (Pro rata) of de 
begindatum van het lopende boekjaar (Boekhoudkundig) bevatten. 

 

De Einddatum afschrijving wordt steeds berekend op basis van de Datum eerste afschrijving en de Duur 
afschrijving. Wanneer de einddatum niet de gewenste einddatum is of niet in het laatste afschrijvingsjaar valt, kan 
u deze manueel wijzigen. 

 

Het aanslagjaar wordt voorgesteld op basis van het boekjaar en moet u correct invullen indien u investeringsaftrek 
wenst toe te passen voor dit investeringselement. In dat geval selecteert u of u eenmalige of gespreide 
investeringsaftrek wenst toe te passen. U kan u ook de code van investeringsaftrek aanduiden.  

Deze code wordt dan later gebruikt om de fiscale bijlage ‘275U Investeringsaftrek’ op te maken in het programma 
Vennootschapsbelasting (na import van de gegevens uit Expert/M). 

 

Voor het samenstellen van de Tabel der bedrijfsmiddelen wordt de aangerekende btw opgevraagd. Bij sommige 
investeringselementen is de btw niet voor 100% aftrekbaar, vandaar dat ook de afgetrokken btw wordt 
opgevraagd. U kan zelf bepalen of het element moet worden opgenomen of niet door Opnemen 
bedrijfsmiddelentabel al dan niet aan te vinken. 

 

Met  kan u de afschrijvingstabel opnieuw laten berekenen. Dit is 
uiteraard enkel nodig indien u gegevens hebt aangepast. 

De afschrijvingstabel wordt voorgesteld in jaren, rekening houdend met de afschrijvingsmethode. 
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Wenst u nog aanpassingen aan te brengen aan deze afschrijvingstabel, dan selecteert u het jaar waarvan u het 
bedrag wenst te wijzigen. Vervolgens kan u op de onderste regel het jaarbedrag overtypen. 

 

 U kan zelf bepalen of de afschrijvingsberekeningen al dan niet met een jaar moeten worden verlengd 
wanneer het laatste afschrijvingsjaar een af te schrijven bedrag heeft dat ruim het lineaire overschrijdt. Via 
Configuratie, Afschrijvingen, Afschrijvingselementen vinkt u het veld Extra afschrijvingsjaar toevoegen 
indien laatste afschrijving lineair overschrijdt aan. 

 

Oefening 

 

Afschrijvingselement 2 wordt rechtstreeks vanuit de aankoopketting gecreëerd d.m.v. de factuur van Dell. 
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10.2.2  Via menu Afschrijvingen 
Bij het opstarten van een dossier in Expert/M waarvoor al afschrijvingselementen bestaan, kan u deze bestaande 
elementen ingeven via  

Ingave – Dossier afschrijvingen – Afschrijvingselementen 

 

Afgezien van het feit dat u alle gegevens nu zelf moet ingeven, is de verwerking gelijkaardig aan het aanmaken van 
een investeringselement vanuit de aankopen. Op basis van de grootboekrekening zullen ook de standaarden 
voorgesteld worden. 

Mocht u de leverancier, het documentnummer of andere extra informatievelden niet kunnen invullen, dan kan u 
deze velden overslaan. 

Om te vermijden dat de balans en de afschrijvingstabel niet overeenkomen, bv. wanneer een investering in een 
vroegere periode werd aangekocht dan deze waarin er voor het eerst wordt afgeschreven, vult u de velden 
Boekjaar en Boekhoudperiode in. De periode die standaard wordt voorgesteld is deze waarin de aankoopboeking 
gebeurt. Bij een manuele ingave zal de boekhoudperiode op basis van de documentdatum voorgesteld worden. 

 

De Einddatum afschrijving wordt berekend wanneer de afschrijvingstabel is berekend. 
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Oefening 

Volgende investeringen werden in voorgaande boekjaren aangekocht.  

 

Afschrijvingselement 3  

Gebouw Ambachtenlaan 20 te Hasselt 

Veld Omschrijving 

Groep Hasselt 

Aankoopdatum 10/06/2019 

Datum eerste afschrijving 01/01/2019 

Aankoopwaarde € 245 000,00 

Duur afschrijving 25 jaar (4% per jaar) 

Methode Lineair 

Grootboekrekening 221000 gebouwen 

 

Afschrijvingselement 4 

Computers Antwerpen: 

Veld Omschrijving 

Groep Antwerpen 

Aankoopdatum 11/01/2021 

Datum eerste afschrijving 11/01/2021 

Aankoopwaarde € 60 548,00 

Duur afschrijving 5 jaar 

Methode Lineair 

Grootboekrekening 231000 Machines 

 

Afschrijvingselement 5 

Installatie telefooncentrale Hasselt: 

Veld Omschrijving 

Groep Hasselt 

Aankoopdatum 31/01/2019 

Datum eerste afschrijving 01/01/2019 

Aankoopwaarde € 1 981,00  

Duur afschrijving 5 jaar 

Methode Lineair 

Grootboekrekening 230000 Installaties 
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Afschrijvingselement 6 

Personenwagen vertegenwoordiger: 

Veld Omschrijving 

Groep Brussel 

Aankoopdatum 27/02/2020 

Datum eerste afschrijving 01/01/2020 

Aankoopwaarde € 36 900,00 + € 3 874,00 = € 40 774,00 

Btw-bedrag € 7 749,00 

Duur afschrijving 5 jaar 

Methode Lineair 

Grootboekrekening 241000 Rollend Materiaal 
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 Buiten gebruik stellen of verwijderen 

10.3.1  Buiten gebruik stellen 

Door op  (of Ctrl – ) te drukken, krijgt u de mogelijkheid om het getoonde investeringselement buiten gebruik 
te stellen. 

Deze optie gebruikt u als u een bepaald investeringselement niet meer opgenomen moet worden op de 
afschrijvingstabellen en bij het boeken van afschrijvingen maar nog wel beschikbaar moet blijven voor consultatie 
(bv. verkoop, vernietiging, …).  

 

Met de velden Datum buiten gebruik en Afschrijven tot bepaalt u tot welke datum u de afschrijvingen nog wil 
laten opnemen in de afschrijvingstabellen. In het veld Toelichting kan u vermelden waarom het element buiten 
gebruik gesteld werd. 

 

Wil u een investeringselement dat buiten gebruik werd gesteld, opnieuw oproepen, dan moet u op het tabblad 
Overzicht het veld Buiten gebruik gestelde elementen aanvinken. Op die manier kan u via Uw selectie de 
opzoeking binnen de buiten gebruik gestelde elementen uitvoeren. 

 

 

In dit overzicht ziet u achteraan 3 extra velden: 

- Afgeschreven tot 
- Datum buiten gebruik 
- Toelichting buiten gebruik 

 

 De verdere boekingen die betrekking hebben op een buitengebruikstelling moet u zelf uitvoeren. M.a.w. 
eventuele meerwaarde, minderwaarde, verkoop, … moet u manueel opnemen in de nodige boekingen. 

Oefening 

 

Afschrijvingselement 6 wordt op 15/02/2022 buiten gebruik gesteld omwille van een ongeval. Vanaf de datum van 
het ongeval mogen er geen afschrijvingen meer worden geboekt voor dit element. 
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10.3.2  Annuleren buiten gebruik stellen 
Bij het selecteren van een buiten gebruik gesteld element wordt u de vraag gesteld of u dit element opnieuw wil 
heractiveren.  

 

 

 

U antwoordt Ja als het element ten onrechte buiten gebruik werd gesteld. Wenst u wijzigingen aan te brengen aan 
de gegevens van buitengebruikstelling, dan kan u de ganse procedure opnieuw uitvoeren. 

 

10.3.3 Verwijderen van afschrijvingselementen  
Het definitief verwijderen van een investeringselement gebeurt op dezelfde manier als het buiten gebruik stellen. U 
roept het investeringselement dat u wenst te verwijderen op a.d.h.v. het nummer, de alfacode of via het tabblad 

Overzicht en drukt op Ctrl – of    

 

 

 

 Er wordt geen bevestiging gevraagd, bij het drukken op ! Voer deze handeling dus 
enkel uit indien u zeker bent dat u het element wenst te verwijderen. 



 

 

Expert/M Module 4 (EXP22/01) 70 

 Herberekenen afschrijvingstabellen 

Op het tabblad Overzicht kan u met  de afschrijvingstabellen van 
verschillende afschrijvingselementen laten herberekenen zonder elk element afzonderlijk op te vragen. 

Met  kan u de afschrijvingstabellen lineair laten herberekenen. En met 

 wordt de einddatum afschrijving van elke element uit het overzicht 
opnieuw berekend. 

 

 Bij de herberekening wordt de volledige tabel herberekend op basis van de gekende gegevens (datum 
eerste afschrijving, duur afschrijving, …). Er wordt m.a.w. geen rekening gehouden met eventuele manuele 
aanpassingen aan de tabellen voor de herberekening. 

 

 Alle investeringen die voorkomen in het overzichtsscherm worden herberekend. Als u bijvoorbeeld alle 
investeringen vanaf element 50 wil herberekenen, geeft u 50 in waarna u alle investering vanaf nummer 
50 te zien krijgt. Vraagt u alle elementen op en selecteert u vervolgens element 50 en drukt u vervolgens 
op herberekenen… dan worden toch alle elementen herberekend. 

 

 Lijsten m.b.t. afschrijvingselementen 

Afdruk – Afschrijvingen – Afschrijvingsgroepen 

Via dit programma kan u de afschrijvingsgroepen, aangemaakt via Ingave, Afschrijvingen, Afschrijvingsgroepen, 
afdrukken op papier of consulteren op het scherm. 
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Afdruk – Afschrijvingen – Afschrijvingselementen 

U kan een overzicht van de ingebrachte investeringselementen afdrukken op basis van hun nummer, de 
grootboekrekeningen en groepen. Verder bepaalt u of de sortering gebeurt op nummer of op datum al dan niet 
met vermelding van de afschrijvingstabel. 
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Afdruk – Afschrijvingen – Nieuwe investeringen 

Dit programma geeft u een overzicht van de gedane investeringen binnen een door u gekozen periode. U kan een 
selectie maken op basis van de grootboekrekening waarop de investeringen geboekt werden en de periode waarin 
de investeringen gebeurd zijn. 

 

 

Afdruk – Afschrijvingen – Buiten gebruik gestelde elementen 

Dit programma geeft u een overzicht van de buiten gebruik gestelde investeringselementen binnen een door u 
gekozen periode. U kan een selectie maken op basis van de grootboekrekening waarop de investeringen geboekt 
werden en de periode waarin de investeringselementen buiten gebruik gesteld werden. 
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Afdruk – Afschrijvingen – Afschrijvingstabellen 

Via dit programma kan u de afschrijvingstabel per boekjaar afdrukken. U maakt de selectie op basis van het 
investeringsnummer, groep of grootboekrekening. Verder duidt u aan welk boekjaar u wenst af te drukken voor 
welke afschrijvingsritmes (lineair, degressief of alle).  

 

 

 

Bij het veld Buiten gebruik hebt u 3 mogelijkheden: 

- Actieve + buiten gebruik gestelde huidig jaar: geeft een overzicht van alle actieve investeringselementen 
alsook de buiten gebruik gestelde elementen die in het gevraagde jaar nog afgeschreven worden. 

- Actieve: geeft de in het opgevraagde boekjaar actieve elementen. 
- Buiten gebruik gestelde: geeft enkel de elementen die buiten gebruik gesteld werden in het opgevraagde 

jaar. 

 De boekwaarde aan het begin van het boekjaar wordt weergegeven en de boekwaarde na afschrijvingen 
ongeacht of deze afschrijvingen geboekt zijn of niet. 
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Afdruk – Afschrijvingen – Afschrijvingstabellen tot datum 

Met deze lijst kan u afschrijvingstabel afdrukken. In tegenstelling tot voorgaande lijst, waar de afschrijving 
berekend wordt op basis van een volledig boekjaar, zal u in deze selectie zelf kunnen bepalen tot en met welke 
datum u wenst af te schrijven. 

 

 Om het Af te schrijven bedrag te bepalen wordt altijd per periode gerekend. 
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 Boeken van afschrijvingselementen 

Op basis van de ingegeven afschrijvingselementen, kan u ook automatische boekingen laten genereren voor de 
afschrijvingen. Deze afschrijvingen worden geboekt in een diversendagboek van het type standaard of afsluiting. 
Deze automatische boeking kan u op elk ogenblik uitvoeren waarbij er rekening wordt gehouden met de al 
geboekte bedragen.  

 U kan enkel afschrijvingen laten berekenen/boeken voor een periode die al geopend is.  

U vindt het menupunt terug onder 

Ingave – Afschrijvingen – Boeken afschrijvingen 

 

U selecteert het diversendagboek, het boekjaar en de periodes en drukt op  om het af te 
schrijven bedrag te berekenen. De boekhoudperiode is belangrijk om het Reeds geboekt debet/credit te bepalen. 
Alle geboekte afschrijvingen t/m deze periode worden opgeteld. Ook met de manueel geboekte afschrijvingen 
wordt rekening gehouden. 

 

 De automatische afschrijvingen worden geboekt op de 2-rekeningen die eindigen op een 9. Zo wordt de 
afschrijving van het investeringselement van de rekening 241000 geboekt op de rekening 241009. Er wordt 
enkel rekening gehouden met die rekeningen om te bepalen wat er manueel geboekt werd. 
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Het scherm is opgesteld in 2 delen, nl. Overzicht en Overzicht detail. 

 

Op het tabblad Overzicht krijgt u de totale afschrijvingskost per kostenrekening voorgesteld. Er wordt ook getoond 
hoeveel er al manueel/automatisch werd geboekt. 

Overzicht detail geeft per geselecteerde kostenrekening een gedetailleerd overzicht van de afschrijvingselementen 
en de af te schrijven bedragen. U kan dubbelklikken op een detaillijn om in het creatiescherm van een 
afschrijvingselement terecht te komen. 

 Om een correcte berekening te kunnen uitvoeren van de nog af te schrijven waarde, vindt u in elk 
investeringselement, de wijze van afschrijven in het eerste afschrijvingsjaar terug. Dit veld is echter enkel 
een aanduiding en kan niet gebruikt worden om de afschrijvingswijze aan te passen. De standaard 
afschrijvingswaarde vindt u terug in de dossiergegevens. 

 

Door op  te klikken zullen de afgebeelde afschrijvingen geboekt worden. Afhankelijk of u 
voor Consulteren of Editeren hebt gekozen, kan u de boeking nog inkijken of wijzigen/aanvullen. 

 

 U kan de voorgestelde afschrijvingen afdrukken door bovenaan het scherm op  te klikken. Deze 
afdruk geeft u een overzicht van de al geboekte bedragen per investeringselement alsook de nog te boeken 
bedragen per afschrijvingsrekening. 
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11  Historieken, balansen en centralisatiedagboeken 

 Historieken 

11.1.1  Consultaties op het scherm 
Bij het consulteren van gegevens op het scherm moet u rekening houden met de mogelijkheden die de 
schermopbouw u biedt. 

 

Beheer kolommen 

De schermopbouw, plaats en grootte van de kolommen kan u steeds zelf bepalen. 

Klik ter hoogte van de naam van een detailkolom op de rechtermuisknop en kies Kolommen. 

 

 

 

De kolommen die aangeduid zijn met een vinkje zullen worden getoond in het grid van de consultaties. U kan de 
plaats van een kolom wijzigen door de muisaanwijzer te positioneren op de kolomnaam die u wenst te 
verplaatsen. Druk vervolgens de linkermuisknop in (er verschijnt een verticale lijn aan de linkerkant van de kolom) 
en verplaats de cursor met ingedrukte muisknop naar links of rechts en laat hem los op een andere kolom in de 
hoofding. De verticale lijn toont u tussen welke kolommen de verplaatste kolom terecht zal komen. 

 

U kan ook de breedte van een kolom wijzigen om meerdere kolommen ineens op uw scherm te kunnen tonen. Dit 
doet u door de muisaanwijzer op de balk met de kolomnamen, precies op de scheidingslijn tussen 2 namen, te 
plaatsen en dit aan de rechterkant van de kolom die u wenst aan te passen (de cursor wijzigt in een dubbele pijl). 
Druk vervolgens de linkermuisknop in en sleep de kolom breder of smaller. Laat de muisknop los op de gewenste 
breedte. 

 

Indien er meerdere horizontale tabbladen zijn, kan u de verticale grootte van de tabbladen wijzigen. Dit doet u 
door de muisaanwijzer te positioneren op de horizontale scheidingslijn tussen de tabbladen (de cursor wijzigt in 
een dubbele pijl) en de linkermuisknop in te drukken en ingedrukt te houden. Verplaats de muisaanwijzer naar 
boven of naar beneden om de kolom te vergroten/verkleinen. Als u de linkermuisknop loslaat, zal de grootte van 
het tabblad zo behouden worden. 
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 Al deze aanpassingen worden per dossier of globaal (voor alle dossiers die globaal werken) bewaard zodat 
u de volgende keer dezelfde schermopbouw krijgt. Indien u de aangebrachte wijzigingen teniet wil doen, 
klikt u met de rechtermuisknop en kiest u voor Herstellen standaardwaarden of drukt u Ctrl H. Deze 
herstelling gebeurt NIET voor de verticale grootte van de tabbladen. 

 In elk scherm dat opgebouwd wordt met kolommen kan u dezelfde werkwijze toepassen voor het aan- en 
uitvinken, breedte en plaats veranderen van de kolommen/tabbladen. 

Exporteren van een grid 

Het geheel van verschillende kolommen en rijen noemt men een grid. Indien u op een grid klikt met de 
rechtermuisknop, kan u kiezen om deze gridgegevens te exporteren.  

 

 

U hebt de keuze uit Microsoft Excel Werkblad, Xml-bestand en Microsoft Excel Werkblad-ongefilterd. De laatste 
optie kan u alleen kiezen in het detail en combineert twee grids. 

U bepaalt welke naam het exportbestand moet krijgen en waar u het wenst op te slaan. 

Het exporteren naar xml-bestand kan nuttig zijn indien u bijvoorbeeld bepaalde gegevens naar de Service Desk 
moet mailen of indien u een programma gebruikt dat deze bestandsvorm kan importeren. 

 

Exporteren naar Excel 

Bij het selectiescherm van de lijsten werd een knop toegevoegd, nl. . Deze maakt het mogelijk om de lijst niet 
af te drukken maar voor te stellen in een grid. Hierdoor wordt het mogelijk om alle functionaliteiten die u 
normaliter in een grid kan gebruiken (sorteren, kolommen uitschakelen, filteren, …) toe te passen op de gegevens 
uit een afdruk. Het spreekt voor zich dat u enkel de gegevens van de lijst in een grid krijgt. Alle bewerkingen die op 
de lijst worden uitgevoerd zoals rubrieken totaliseren, gebeuren niet in het grid. 

De hoofdreden voor deze functionaliteit is natuurlijk het exporteren naar Excel. 
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Filteren op waarden in roosterkolommen 

 

Filters toepassen 

 

In sommige schermen is het mogelijk om filters toe te passen op de roosterkolommen.  

Deze filters kunnen worden uitgevoerd in de programma’s onder de volgende menu’s 

 

Consultatie – Historieken 

en 

Consultatie – Documenten 

en 

Consultatie – Overzicht 

en 

Gegevens exporteren naar rooster  

 

U past deze filters toe door met de rechtermuisknop op de kolomhoofding te klikken van de kolom waarop u een 
filter wenst toe te passen.  
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Er zijn verschillende filters mogelijk: 

 

1) U selecteert de optie Van-tot filter.  
Hierbij krijgt u een scherm waar u zelf een bereik kan selecteren op basis van de mogelijke waarden in de 
geselecteerde kolom. U kan ook manueel het bereik ingeven. De waarden die u ingeeft, moeten niet 
overeenstemmen met de voorgestelde waarden. 

 

2) U selecteert één van de waarden die worden voorgesteld. 
Onmiddellijk wordt de filter toegepast op de waarde die u geselecteerd hebt uit de lijst van verschillende 
mogelijkheden. 

 

3) U selecteert de optie Standaard bereiken – Expert datum/huidige rij. 
 

 

 

Deze opties krijgt u enkel indien u een filter wenst toe te passen op een datumkolom. Deze vooraf 
opgestelde van-tot filters tonen automatisch de gegevens van vorig jaar, vorige maand, vorige week, 
vandaag, deze week, deze maand of dit jaar. 

Met …Expert datum zullen de gegevens berekend worden a.d.h.v. de ingegeven Expert/M datum 
(Bestand, Datum, Ingave datum) of de systeemdatum. 

Met …huidige rij gebeurt de berekening op basis van de datum van de rij die actief is in de roosterkolom. 
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Er kunnen filters worden geplaatst op meerder kolommen. De filters worden dan na elkaar toegepast. 

 

Filters verwijderen 

 

U kan de filters natuurlijk ook verwijderen. Ook hier werden verschillende mogelijkheden voorzien: 

 

1) U start de consultatie opnieuw op waardoor de roosterkolommen opnieuw worden opgevuld met de 
gegevens die u opvraagt. 

2) U selecteert de optie Geen filter in het rechtermuisknopmenu en alle filters worden verwijderd. 
3) Indien u meerdere filters hebt toegepast, kan u in het rechtermuisknopmenu deze filters individueel 

uitschakelen.  
In het voorbeeld uit de oefening zullen in het rechtermuisknopmenu de opties Geen filter op Datum en 
Geen filter op Bedrag verschijnen waardoor u de filters apart ongedaan kan maken. 

 

 U kan telkens filteren op de eerste 50 unieke waarden per kolom. 

Schermafdruk 

Mocht u het, bij een consultatie op het scherm, nodig achten om een afdruk te nemen van de gegevens die op het 
scherm zijn afgebeeld, dan kan u dit doen met Ctrl Q of via de rechtermuisknop Scherm afdrukken te kiezen. Deze 
optie maakt een schermafdruk naar de standaardprinter. 

 

 Deze optie is, buiten het hoofdmenu, eender waar te gebruiken binnen Expert/M. 
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Consultatie – Historieken – Grootboekrekeningen 

 

Via deze consultatie kan u op een snelle manier van de gecentraliseerde en/of niet-gecentraliseerde documenten, 
de afgepunte en/of de niet-afgepunte historieken van de grootboekrekeningen per boekjaar in detail op het 
scherm raadplegen. 

De historieken, die de boekingen uit alle dagboeken omvatten, worden volgens uw keuze gesorteerd op datum of 
documentnummer al dan niet in combinatie met de boekperiode. Indien u opteert voor de keuze Geen sortering, 
dan wordt het overzicht op volgorde van ingave weergegeven. 

 

 Bij selecties van-tot grootboekrekening wordt het veld Van steeds aangevuld met 0’en terwijl het veld Tot 
zal worden aangevuld met 9’s. Zo zal bv. van rekening 70 tot rekening 71 automatisch van rekening 
700000 tot rekening 719999 geven. 

Op het tabblad Overzicht ziet u alle opgevraagde grootboekrekeningen in balansvorm met hun debet- en 
creditsaldo. Klikken op een grootboekrekening zorgt ervoor dat onderaan in het tabblad Overzicht detail, de 
historieklijnen van de aangeklikte rekening komen te staan. 

Afhankelijk of u bij het veld Documenten gekozen hebt voor Editeren of voor Consulteren kan u door te 
dubbelklikken op een historieklijn, de boeking respectievelijk nog wijzigen of inkijken. U kan enkel die boekingen 
wijzigen die niet gecentraliseerd en niet afgepunt zijn. Let er ook op dat u na het aanbrengen van uw wijzigingen 
het document opnieuw moet aanvaarden. 

 

 Indien u de sortering van de historieklijnen wenst aan te passen, moet u, nadat u de nieuwe manier van 

sorteren aangeduid hebt, opnieuw op  klikken of u sorteert de kolommen door 
op de kolomnaam te klikken. 
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Consultatie – Historieken – Grootboekrekeningen - Uitgebreid 

 

 

Ook via deze consultatie kan u van de gecentraliseerde en/of niet-gecentraliseerde documenten, de afgepunte 
en/of de niet-afgepunte historieken van de grootboekrekeningen per boekjaar in detail op het scherm raadplegen. 

Indien u niets wijzigt aan de standaardselecties krijgt u per dagboek alle geboekte historieklijnen van het lopende 
boekjaar te zien. 

 

Verder beschikt u over volgende mogelijkheden: 

- Opzoeken op bedrag: 
Door gebruik te maken van de velden Munt, Van bedrag en Tot bedrag vraagt u alle historieklijnen op die 
qua bedrag binnen uw selectie vallen. 

- Opzoeken op referte: 
Door in het veld Referte een karakterrij in te geven, wordt er gezocht naar alle historieklijnen waar deze in 
de detailreferte voorkomt. 

Ook in dit programma kan u weer dubbelklikken op de historieklijnen om deze, afhankelijk van uw keuze, 
te consulteren of te editeren. 
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11.1.2  Lijsten 

Afdruk – Grootboekrekeningen – Historieken grootboekrekeningen 

 

 

Via deze procedure kan u de afgepunte en/of de niet-afgepunte historieken van de grootboekrekeningen per 
boekjaar in detail op het scherm raadplegen of afdrukken. 

 

Net zoals bij de meeste lijsten in Expert/M bepaalt u welke documenten (gecentraliseerd of niet) u wenst te zien 
voor welke periodes van een bepaald boekjaar. 

Deze bewegingen, die de boekingen uit alle dagboeken omvatten, worden in de volgorde weergegeven die u 
selecteert. 

 

De velden Keuze grootboekrekeningen en Detail zijn specifiek voor het afdrukken van de historieken van de 
grootboekrekeningen. 

 

Keuze grootboekrekeningen  

U hebt 4 opties, nl.  

- van- tot nummers 
- afzonderlijke nummers 
- van- tot alternatieve nummers 
- afzonderlijke alternatieve nummers 
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Kiest u voor van-tot nummers dan zal er standaard van de eerste tot de laatste rekening worden voorgesteld (bv. 
van 100000 t/m 799999). U hebt de mogelijkheid om vijf reeksen van grootboekrekeningen op te vragen. In de 
tweede kolom worden er geen rechtse nullen toegevoegd maar negens. Bv.: 407 enter geeft niet de rekening 
407000 maar 407999. 

 

 

 

Selecteert u Afzonderlijke nummers, dan zal u de historieken van 10 verschillende rekeningen in één keer kunnen 
afdrukken. 

 

 

 

Detail afdrukken  

Hier bepaalt u of de bewegingen in detail of gecumuleerd per periode moeten worden afgedrukt. 

Volgende selecties kunnen worden gekozen: 

- Detail volgens rekening: het al dan niet in detail afdrukken van de historieken is afhankelijk van het veld 
Afdruk bewegingen in detail in de fiche van de grootboekrekening. 

- Altijd detail: ongeacht wat er is ingevuld in de fiche van de grootboekrekening, wordt de historiek steeds 
in detail afgedrukt. 

- Gecentraliseerd: ongeacht wat er is ingevuld in de fiche van de grootboekrekening, wordt de historiek 
steeds gecentraliseerd afgedrukt. 

 

U kan opteren dat de tegenrekening van elke historieklijn wordt meegegeven. U hebt de keuze tussen:   

- geen,  
- nummer en alfacode  
- nummer, alfacode en naam. 
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Afdruk – Grootboekrekeningen – Afpuntingen historieken grootboekrekeningen 

 

 

 

Deze afdruk geeft u een overzicht van de afpuntingen die via het programma Dagboeken, Afpunten, Afpunten 
grootboekrekeningen of via Dagboeken, Financieel, Ingave Financieel werden uitgevoerd. 

 

Elke afpunting heeft een intern volgnummer, deze wordt door het programma toegekend bij het doorsturen van de 
afpunting. Aan de hand van dit volgnummer kan u een afpunting gemakkelijk terugvinden tijdens het annuleren 
van afpuntingen (Dagboeken, Afpunten, Annulatie afpuntingen grootboekrekeningen).  
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 Balansen 

 

11.2.1  Proefbalans 

Afdruk – Balansen – Proefbalans grootboekrekeningen 

Deze balans toont u het totaal van de debet- en/of creditverrichtingen van de grootboekrekeningen met hun saldo 
en dit in de munt van het dossier. 

U bepaalt natuurlijk zelf welke periodes voor welk boekjaar worden afgedrukt. 

Verder vult u in op welk(e) niveau(s) u een subtotaal wenst. Onderaan de balans wordt er een algemeen totaal 
gemaakt aangevuld met het resultaat. 

Indien u tijdens het boeken eenheden hebt gebruikt, kan u hiervan ook het debet- en creditsaldo laten afdrukken.  

Schakelt u het veld Rekeningen drukken uit, worden enkel de sub- en eindtotalen getoond. U kan in dit geval ook 
geen eenheden laten afdrukken. 

De optie Vreemde valuta geeft per grootboekrekening een totaal per valuta die op deze rekening werd geboekt. 
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11.2.2  Saldibalans 

Afdruk – Balansen – Saldibalans grootboekrekeningen 

Deze balans toont u het actief- of passiefsaldo voor de balansrekeningen en het debet- of creditsaldo voor de 
resultatenrekeningen en dit in de munt van het dossier. 

De balansrekeningen en de resultatenrekeningen worden in afzonderlijke kolommen afgedrukt. 

U bepaalt natuurlijk zelf welke periodes voor welk boekjaar worden afgedrukt. 

Verder vult u in op welk(e) niveau(s) u een subtotaal wenst. Onderaan de balans wordt er een algemeen totaal 
gemaakt aangevuld met het resultaat. 

Indien u tijdens het boeken eenheden hebt gebruikt, kan u hiervan ook het debet- en creditsaldo laten afdrukken.  

Schakelt u het veld Rekeningen drukken uit, worden enkel de sub- en eindtotalen getoond. U kan in dit geval ook 
geen eenheden laten afdrukken. 

De optie Vreemde valuta geeft per grootboekrekening, een totaal per valuta die op deze rekening werd geboekt. 
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11.2.3  Saldibalans inclusief vorig boekjaar 

 Afdruk – Balansen – Saldibalans inclusief vorig boekjaar 

Dit is een saldibalans waarbij de cijfers van de balansrekeningen van het voorgaande boekjaar opgenomen worden 
bij de cijfers van het geselecteerde boekjaar. Het nog niet verdeelde resultaat wordt op de resultaatrekening 
geboekt die u onderaan het selectiescherm invult. De afdruk gebeurt steeds in de munt van het dossier. 

U bepaalt natuurlijk zelf welke periodes voor welk boekjaar worden afgedrukt. 

Verder vul u in op welk(e) niveau(s) u een subtotaal wenst. Onderaan de balans wordt er een algemeen totaal 
gemaakt aangevuld met het resultaat. 

Indien u tijdens het boeken eenheden hebt gebruikt, kan u hiervan ook het debet- en creditsaldo laten afdrukken.  

Het aanvinken van het veld Detail drukken zorgt er voor dat de bedragen van huidig en vorig boekjaar niet worden 
samengeteld maar onder elkaar worden weergegeven. 

Schakelt u het veld Rekeningen drukken uit, dan worden enkel de sub- en eindtotalen getoond. U kan in dit geval 
ook geen detail of eenheden laten afdrukken. 
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11.2.4  Saldibalans 2 boekjaren 

Afdruk – Balansen – Saldibalans 2 boekjaren 

Met deze balans kan u 2 opeenvolgende boekjaren met elkaar vergelijken. De balans toont u het actief- of 
passiefsaldo voor de balansrekeningen en het debet- of creditsaldo voor de resultatenrekeningen. Tevens wordt 
het verschil tussen de 2 geselecteerde boekjaren getoond, zowel uitgedrukt in cijfers als in procenten. 

 

 De te vergelijken boekjaren moet hetzelfde aantal boekhoudperiodes tellen. 
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11.2.5  Saldibalans 5 boekjaren 

Afdruk – Balansen – Saldibalans 5 boekjaren 

 

 

Via deze balans kan u 5 opeenvolgende boekjaren met elkaar vergelijken.  

De balans toont u het actief- of passiefsaldo voor de balansrekeningen en het debet- of creditsaldo voor de 
resultatenrekeningen en dit in de munt van het dossier. 

 

U bepaalt natuurlijk zelf welke periodes worden afgedrukt. Wat betreft de boekjaren, selecteert u een boekjaar en 
automatisch komen de 4 voorgaande boekjaren bij op de lijst. 

Verder vult u in op welk(e) niveau(s) u een subtotaal wenst. Onderaan de balans wordt er een algemeen totaal 
gemaakt aangevuld met het resultaat. 

Indien u tijdens het boeken eenheden hebt gebruikt, kan u hiervan ook het debet- en creditsaldo laten afdrukken.  

Schakelt u het veld Rekeningen drukken uit, dan worden enkel de sub- en eindtotalen getoond. U kan in dit geval 
ook geen eenheden laten afdrukken. 

 

 De periodes die u selecteert, worden toegepast op alle boekjaren die op de lijst worden getoond. 

11.2.6  Vergelijkende saldibalans 
Deze balans is gelijkaardig aan de afdruk van de Saldibalans 5 boekjaren maar u kan hier selecteren welke 
boekjaren/periodes u naast elkaar wenst af te drukken. Indien het lopende boekjaar maar 12 periodes telt terwijl 
het voorgaande boekjaar uit 18 maanden bestond, dan kan u deze 2 boekjaren perfect naast elkaar afbeelden 
terwijl dit in de Saldibalans 5 boekjaren niet mogelijk is. 

U vindt deze balans terug onder 

Afdruk – Balansen – Vergelijkende saldibalans 
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11.2.7  Saldibalans grootboekrekeningen omgerekend in vreemde valuta 

Afdruk – Balansen – Saldibalans grootboekrekeningen omgerekend in vreemde valuta 

Deze balans toont u het actief- of passiefsaldo voor de balansrekeningen en het debet- of creditsaldo voor de 
resultatenrekeningen en dit omgerekend in de gekozen munt. U geeft de koers t.o.v. de euro in. De volledige 
balans wordt omgerekend en afgedrukt in de gekozen munt. 

Door de omrekening van de bedragen kunnen er door afrondingen, omrekeningsverschillen ontstaan. Deze worden 
getotaliseerd onderaan de balans en verrekend in het algemeen totaal. 

 

11.2.8  Saldibalans uitgebreid grootboekrekeningen 

Afdruk – Balansen – Saldibalans uitgebreid grootboekrekeningen 

Deze saldibalans geeft u exact dezelfde gegevens als de gewone saldibalans maar dan afgebeeld in het formaat van 
T-rekeningen. De balans is opgedeeld in de volgende rubrieken:  

- Balans: actief/passief-voorstelling van de balans met onderaan het totaal van de rubrieken die 
gedetailleerd worden weergegeven op de volgende pagina’s. 

- Exploitatierekeningen: resultatenrekening klasse 60/70 
- Algemene kosten en diverse opbrengsten: resultatenrekening klasse 61 t/m 64 en 71 t/m 74. 
- Financiële kosten en opbrengsten: resultatenrekening klasse 65/75 
- Uitzonderlijke kosten en opbrengsten: resultatenrekening klasse 66 t/m 69 en 76 t/m 79. 
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11.2.9  Samengevatte resultatenrekeningen 

Afdruk – Balansen – Samengevatte resultatenrekeningen 

De resultatenrekening geeft een overzicht van de berekening van het nettoresultaat en dit in de munt van het 
dossier voor 3 opeenvolgende boekjaren. 

 

 

Indien er voor een bepaald boekjaar buiten de klasse 690, 69, 790 en 79 werd geboekt, wordt hiervan voor elk 
boekjaar melding gemaakt op een tweede pagina. Bij deze melding wordt dan het algemeen totaal en het totaal 
per grootboekrekening gegeven van de boekingen die buiten deze klassen gebeurden. 
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11.2.10  Actief Passief Resultatenrekening 

Afdruk – Balansen – Actief passief resultatenbalans 

Deze balans wordt opgesteld volgens het schema van de jaarrekening. De balans wordt hier onderverdeeld in de 3 
delen van de jaarrekening: actief, passief en resultatenrekening. 

 

Volgende opties werden voorzien: 

- Resultaatverdeling drukken 
- Voorlopig resultaat drukken 
- Indeling volgens jaarrekening 
- Vorig boekjaar opnemen 

Afhankelijk van de situatie van het dossier moet u een aantal opties aan- of uitvinken om tot een correct resultaat 
te komen. 

Resultaatverwerking drukken 

Indien u ook een overzicht wenst van de resultaatverwerking, vinkt u deze optie aan. Dit zal er voor zorgen dat er 
een extra pagina wordt afgedrukt met de resultaatverdeling in detail. 
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Voorlopig resultaat drukken 

Deze optie zorgt ervoor dat indien de resultaatverdeling nog niet werd geboekt, er automatisch een rubriek 
Voorlopig winst/resultaat van het boekjaar wordt voorzien met daarin het nog niet verdeelde resultaat. Op die 
manier kan u het totaal actief en passief op elkaar afstemmen. 

 

 

 

 Deze optie vinkt u enkel aan als de resultaatverdeling effectief nog niet werd verwerkt. Anders zal u 
merken dat de afwijking tussen actief en passief, exact het bedrag van het voorlopig resultaat is. 

Indeling volgens jaarrekening 

Het aanvinken van deze optie houdt in dat er standaard rekening wordt gehouden met de indeling van de 
jaarrekening. Zo zullen de rekeningen die niet voorzien zijn in het schema van de jaarrekening (bv. 499000) niet 
opgenomen worden op de lijst.  

Indien u opteert om de indeling van de jaarrekening niet te volgen, zullen de grootboekrekeningen op basis van 
hun Aard rekening opgenomen worden onder de subtitel Rekening niet conform de jaarrekening. 

 

 

 Het al dan niet aanvinken kan natuurlijk zorgen voor een afwijking t.o.v. de proef- of saldibalans omdat 
rekeningen eventueel niet worden opgenomen op deze lijst en wel op de balans.  

Vorig boekjaar opnemen 

Met deze optie neemt u de cijfers van het vorig boekjaar mee op in de balans. Dit is nodig indien u de lijst wenst op 
te vragen op het moment dat de eindbalans van vorig boekjaar nog niet werd overgenomen als beginbalans van 
het huidige jaar. Daarom moet u ook opgeven op welke rekening het nog niet verdeelde resultaat van vorig 
boekjaar geplaatst mag worden. 

 Er wordt niet gecontroleerd of de beginbalans werd ingegeven of niet vermits dit zowel op manuele als 
automatische wijze kan gebeuren. Dit houdt in dat als u de optie aanvinkt, terwijl de beginbalans toch al 
werd voorzien in het huidige jaar, de balans twee maal wordt opgenomen. 
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11.2.11  Afsluitingsbalans grootboekrekeningen 
Via dit programma kan u een balans afdrukken waar u optioneel met een aantal theoretische sluitposten rekening 
kan houden. 

Zo kan u opteren om de simulatie te doen van   

- de overboeking van klanten en/of leveranciers met een negatief eindsaldo 
- de overboeking van het saldo van de actief/passief rekeningen 
- de boeking van automatische afschrijvingen 

Het is belangrijk om weten dat er naar aanleiding van dit programma, geen boekingen worden uitgevoerd, hoewel 
deze in deze afdruk mee verrekend zijn. 

Het kan dan ook nuttig zijn om de afdruk mét detail af te drukken, zodat u duidelijk de verschillende saldi kan zien, 
inclusief omschrijvingen. Het is zo dat, per grootboekrekening waarvoor een simulatie gebeurt, deze afdruk op de 
eerste lijn altijd de waarde op de balans weergeeft, de tweede lijn de simulatie en de derde lijn het totaal.  

Houd er rekening mee dat het al of niet uitvoeren van diverse boekingen als bijvoorbeeld die van de beginbalans, 
van belang kunnen zijn bij de berekening van deze simulatie. 

 

 Als u een simulatie wil doen van de overboeking van de klanten en/of leveranciers met een negatief saldo, 
kan dit op de grootboekrekeningen in het selectiescherm. Standaard worden de grootboekrekeningen 
400100, 440100 voor de klanten en 400200, 440200 voor de leveranciers voorgesteld, op voorwaarde dat 
deze grootboekrekeningen bestaan in uw rekeningstelsel. Indien u de voorgestelde rekeningen al voor 
andere boekingen in gebruik hebt, is het aan te raden deze hier nog te wijzigen. Indien de 
grootboekrekeningen niet worden ingevuld, wordt de berekening niet uitgevoerd. Verder wordt dezelfde 
werkwijze gevolgd zoals toegepast in het menu Dagboeken, Diversen, Verwerking klanten/leveranciers 
met een negatief saldo, maar aangezien het om een simulatie gaat, hoeft u niet eerst een 
boekjaarverschuiving uit te voeren. 

 Als u een simulatie wil doen van de overboeking van het saldo van de actief/passief rekeningen, is het 
noodzakelijk dat u vooraf in de basisgegevens per grootboekrekening met als Aard rekening, 
actief/passiefrekening, de tegenrekening invult die u hier wenst te gebruiken. Anders wordt de berekening 
niet uitgevoerd. 

 Als u een simulatie wil doen van de automatische afschrijvingen worden deze berekend op de einddatum 
van de periode waarvoor u deze afsluitbalans opvraagt. Verder wordt dezelfde werkwijze gevolgd als 
toegepast in het menu Ingave, Afschrijvingen, Boeken afschrijvingen. 

Deze simulatieafdruk wordt in de munt van het dossier afgedrukt. 

Deze balans kan per periode of voor meerdere periodes afgedrukt worden voor alle bestaande boekjaren. U 
bepaalt of de eenheden en de nulrekeningen afgedrukt moeten worden of niet. 

U drukt deze balans af via 

Afdruk – Balansen – Afsluitingsbalans grootboekrekeningen 



 

 

Expert/M Module 4 (EXP22/01) 97 
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11.2.12  Kolommenbalans grootboekrekeningen 
De kolommenbalans wordt binnen één boekjaar opgevraagd en bevat de geboekte cijfers zoals op de proefbalans. 

Deze balans bestaat uit drie grote delen: 

- in de centrale kolom staan de geboekte cijfers per grootboekrekening voor de geselecteerde periode(s) 
- in de eerste kolom staan de totale cijfers van periode 0 t.e.m. de periode vóór de geselecteerde periode(s) 
- in de laatste kolom staat het totaal van beide kolommen. 

 

U drukt deze balans af via 

Afdruk – Balansen – Kolommenbalans grootboekrekeningen 
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 Centralisatiedagboeken 

Dagboeken - Centralisatiedagboek 

Per boekjaar wordt het totaal van de gecentraliseerde debet- en creditbedragen per dagboek en met subtotalen 
per boekhoud- en/of btw-periode weergegeven. 

U kan deze lijst opvragen met of zonder een gedetailleerde weergave van de grootboekrekeningen. Deze afdruk 
kan u gebruiken bij het invullen van de wettelijke boeken. 

 

Afdruk zonder detail: 

 

 

Afdruk met detail grootboekrekeningen: 
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12   Jaarverschuiving 

Op het einde van een boekjaar moet u een jaarverschuiving doen om te kunnen boeken in het nieuwe boekjaar. 

Na de jaarverschuiving kan u nog steeds boekingen doen in zowel aan- en verkopen als in financiële en diverse 
operaties van het voorgaande jaar, rekening houdend met de btw-aangifte. 

Afsluitingen – Boekjaarverschuiving 

 
 

U krijgt de gegevens van het volgende boekjaar te zien. Deze kunnen, met uitzondering van de begindatum, 
worden aangepast. 

Is alles correct ingevuld, dan verschuift u het boekjaar met . 

 

Mocht u na de jaarafsluiting nog wijzigingen willen aanbrengen aan deze gegevens, bijvoorbeeld omdat bij de 
algemene vergadering wordt beslist dat het boekjaar 18 maanden zal beslaan en m.a.w. tot 30/06/2019 zal lopen, 
dan kan u dit via 

Afsluitingen – Aanpassen boekjaren   
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U krijgt met dit programma, een overzicht van de gegevens en de geopende periodes van het lopende boekjaar. 
Eventueel selecteert u een ander boekjaar op het tabblad Overzicht. U kan vervolgens de omschrijving, de 
einddatum en het maximum aantal boekhoudperiodes van het boekjaar wijzigen. 

 

U kan bij Max. aantal boekhoudperiodes geen lager aantal invullen dan de laatste periode die u geopend hebt. 

 

Met de optie Boekjaar geblokkeerd kan u aanduiden dat er geen verrichtingen meer geboekt mogen worden in dat 
boekjaar. Deze optie kan te allen tijde weer worden uitgeschakeld.   

 

 Met dit programma kan u geen wijzigingen aanbrengen aan boekjaren waarin u al verschoven bent tot in 
de afsluitperiodes. Het blokkeren van zulke boekjaren is wel mogelijk. 
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13   Automatische heropening 

 Overname beginbalans 

 

Indien het vorige boekjaar ook met Expert/M verwerkt werd, kan u de eindbalans van vorig boekjaar automatisch 
overnemen als de beginbalans van huidig boekjaar via  

Dagboeken – Diversen – Overname beginbalans 

 

U moet echter wel op 2 zaken letten: 

- eerst en vooral moet u beschikken over een dagboek met als dagboeksoort Beginbalans. 
- ten tweede moet u de resultaatverdeling al uitgevoerd hebben zodat  

actief gelijk is aan passief. 

Als documentdatum wordt automatisch de eerste dag van het boekjaar geselecteerd. Drukt u vervolgens op 
Samenstellen, dan wordt in het overzicht de eindbalans getoond.  

Indien u op Overname beginbalans klikt, dan wordt de beginbalans in het geselecteerde dagboek geboekt. Deze 
boeking kan u vervolgens nakijken en eventueel centraliseren. 

Na de overname wordt er voorgesteld om het om het vorige boekjaar te blokkeren zodat u geen verrichtingen 
meer kan inboeken in dat boekjaar. 

 

 Voor dossiers van het type Natuurlijk persoon of Particulier wordt er bij de overname beginbalans een 
rekening opgevraagd om het saldo van de balans weg te boeken. Het is dus ook mogelijk om voor een 
onvolledige boekhouding een overname beginbalans uit te voeren. 
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  Annuleren overname beginbalans 

 

Indien na de overname blijkt dat de eindbalans niet correct is, mag u de nodige aanpassingen doorvoeren in het 
vorige boekjaar.  

 

 Indien u het voorgaande boekjaar geblokkeerd hebt, moet u via Afsluitingen, Wijzigen boekjaren, het 
vorige boekjaar deblokkeren. 

 

U hoeft de overgenomen beginbalans niet manueel te verwijderen of tegen te boeken. 

U start het overnameprogramma opnieuw op via 

Dagboeken – Diversen – Overname beginbalans 

 

We onderscheiden vervolgens 2 mogelijke situaties: 

- De overgenomen beginbalans is reeds gecentraliseerd: 
In dit geval zal de foutieve (gecentraliseerde) beginbalans tegen geboekt worden en de overname wordt 
opnieuw uitgevoerd, ditmaal met de correcte balans. U hebt m.a.w. 3 boekingen m.b.t. de beginbalans. 

- De overgenomen beginbalans is nog niet gecentraliseerd. 
In dit geval wordt de foutieve (nog niet gecentraliseerde) beginbalans verwijderd en op het zelfde 
documentnummer wordt de correcte beginbalans geboekt. Uiteindelijk is er maar 1 boeking m.b.t. de 
beginbalans. 
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14   Btw-listing 

 Controle btw-listing 

 

U kan een lijst afdrukken van alle klanten waarop geboekt is in de verkopen onderverdeeld in de volgende 
rubrieken: 

- Btw-plichtigen met correct ondernemingsnummer met omzet > 250 EUR 
- Btw-plichtigen met correct ondernemingsnummer met omzet < 250 EUR 
- Btw-plichtigen zonder ondernemingsnummer 
- Btw-plichtigen zonder ondernemingsnummer niet beginnend met BE 
- Btw-plichtigen met ondernemingsnummer niet beginnend met BE 
- Niet btw-plichtigen met ondernemingsnummer 
- Niet btw-plichtigen met ondernemingsnummer niet beginnend met BE 
- Niet btw-plichtigen zonder ondernemingsnummer 
- Niet btw-plichtigen zonder ondernemingsnummer niet beginnend met BE 

 

Deze lijst kan nuttig zijn als bijkomende controle op de btw-listing. U vindt deze lijst onder 

Btw – Btw-listing – Afdruk controle btw-listing 
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 Afdruk btw-listing 

Voor intern gebruik kan u eventueel ook een papieren aangifte afdrukken. 

Btw – Btw-listing – Afdruk btw-listing 

 

 

 

 De totalen van klanten met hetzelfde ondernemingsnummer worden samengeteld. 
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15   VATLIST 

 Relaties 

Alvorens u de benodigde bestanden kan aanmaken, moet u de relaties van VATLIST invullen via 

Ingave – Globaal – Relaties elektronische btw-listing (VATLIST) 

 

 

Elk bestand dat u verstuurt, moet van een uniek volgnummer voorzien zijn. In de relaties wordt het volgende 
volgnummer van uw verzendingen bewaard. 

Bij de creatie van een zending wordt dit nummer voorgesteld en automatisch verhoogd met 1 na creatie van een 
zending. 

Verder vervolledigt u de gegevens van de indiener en selecteert u een directory waarin u alle verzendingen, 
ontvangstberichten, enz. wenst te bewaren. 

 

 U kan ieder kalenderjaar opnieuw met volgnummer 1 starten. 

 

U kan de standaardwaarden Ja, Nee of Geen filter meegeven aan de volgende filters: 

- Creatie xml: de IC-opgave van het dossier is al dan niet opgenomen in het xml-bestand 
- Xml ontvangstbericht: het xml-ontvangstbericht is al dan niet, na het indienen van het xml-bestand, 

gedownload en ingelezen in Expert/M. 
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 Bestand Verzending 

Eens de btw-listings werden gecreëerd in de verschillende dossiers, kan u het bestand voor de verzending opmaken 
via 

Btw – Btw-listing – Elektronische btw-listing (VATLIST) – Creatie xml-bestand 

 

Op het tabblad Parameters maakt u de nodige selecties m.b.t. de aangiften die u wenst in te dienen.   

- Kalenderjaar en minimum omzet: 
U selecteert het kalenderjaar waarvoor u de btw-listings wenst op te nemen in het bestand en geeft aan 
wat de minimum omzet moet zijn. 

- Contactgegevens: 
De contactgegevens worden overgenomen uit de relaties en kunnen nog gewijzigd worden. 

- Volgnummer: 
Ook het volgnummer wordt standaard voorgesteld op basis van de relaties. Indien u, om welke reden dan 
ook, een volgnummer opnieuw wenst te gebruiken, kan u het nummer zelf invullen. Indien u een nummer 
opgeeft waarvoor al een zending bestaat, krijgt u hieromtrent een melding en wordt u gevraagd of u het 
nummer opnieuw wil gebruiken. Opteert u ervoor om het nummer opnieuw te gebruiken, dan worden alle 
gegevens van de oorspronkelijke zending verwijderd. 

- Jaaromzet bevestigen: 
Er zal per dossier gevraagd worden om de jaaromzet te bevestigen. Indien nodig kan u de jaaromzet ook 
aanpassen. 

- Landbouw IC-opgave bevestigen: 
Per dossier, met als btw-type landbouw (zie Centraal Dossierbeheer – Btw), zal een bijkomende vraag 
worden gesteld of u al dan niet een jaarlijkse IC-opgave hebt ingediend. Uw keuze wordt vervolgens 
opgenomen in het xml-bestand van de btw-listing, op de daarvoor speciaal voorziene extra lijn (de tag 
farmer). 
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- Ondernemingsnr controleren via CW: 
Wanneer u een licentie hebt voor CompanyWeb gebeurt er een controle van de ondernemingsnummers 
van de klanten die worden opgenomen op de btw-listing. Indien er ongeldige nummers zijn, worden deze 
voorgesteld in een grid dat u kan exporteren naar Excel. 
De ondernemingsnummers worden gecontroleerd op 3 parameters: bedrijf is in faling, 
ondernemingsnummer is onbekend of bedrijf is niet btw-plichtig. 

 Er wordt niet gecontroleerd op hiaten in het volgnummer. 

 

Nadat u deze selecties hebt overlopen, kan u op het tabblad Dossiers uw dossiers naar wens filteren via 

.  

 

 

 

U kan een filter toepassen op creatie xml, xml-ontvangstbericht en indiening klant. 

 Via Ingave, Globaal, Relaties elektronische btw-listing (Vatlist) kan u standaardwaarden invullen voor 
creatie xml en xml-ontvangstbericht. 

De dossiers in het grid worden voorgesteld rekening houdend met de filters. Met rechtermuisknop op het grid kan 
u de gegevens bijwerken, voor het huidige dossier of voor alle dossiers. 

De niet-actieve dossiers worden niet getoond. Niet-actieve dossiers zijn dossiers waarvan in het Centraal 
dossierbeheer, het veld Datum sluiting dossier is ingevuld. 

 

U selecteert dossiers door ze aan te klikken. U hebt knoppen ter beschikking om alle dossiers ineens aan te duiden 
of om een selectie ongedaan te maken. 

U kan uw selectie ook bewaren zodat u niet steeds de volledige dossierlijst moet overlopen. Er kunnen op die 
manier verschillende selecties bewaard worden om dossiers van bijvoorbeeld bepaalde gebruikers te groeperen. 
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Met de knop  kan u het dossier, waarin u het xml-bestand aanmaakt, direct toevoegen 
aan de gekozen dossiers. 

 Eén verzending bevat btw-listings van verschillende dossiers. U kan in eender welk dossier, het bestand van 
de verzending aanmaken. 

 

Na de selectie van de dossiers kan u met  overgaan tot de creatie van het 
verzendingsbestand. Er verschijnt een dialoogscherm waarbij standaard de VATLIST-directory uit de configuratie 
wordt voorgesteld. Als bestandsnaam wordt er gewerkt met VATL_2022_XXXX.xml en VATL_2022_XXXX.lk waarbij 
de X’en staan voor het volgnummer van de zending. Het bestand met extensie .lk is een zip-bestand en bevat het 
xml-bestand en de bijlage(s). 

Bij de creatie van het bestand wordt er gecontroleerd of voor de geselecteerde dossiers alle BTW aangiftes werden 
gemaakt. Zo niet wordt volgende melding gegeven.  
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Na de verwerking krijgt u een overzicht van de opgenomen en/of geweigerde aangiften via het tabblad 
Verwerking. 

 

Nadat het bestand werd aangemaakt, kan u dit verzenden via . U komt terecht 
op CSAM – Aanmelden bij de online overheid waar u zich kan aanmelden met uw eID in eigen naam of in naam van 
een onderneming. 

 Overzicht aangiften verzending 

Via  kan u dit overzicht afdrukken op papier.  
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  Ontvangstbericht 

Nadat het bestand verzonden is, krijgt u een ontvangstbericht. U hebt op dat moment de keuze om dit op te slaan 
als pdf-bestand of als xml-bestand. U moet beide bewaren waarna u ze kan inlezen in Expert/M.  

Na het bewaren van het ontvangstbericht kan u het door u bewaarde pdf-bestand bekijken en het xml-bestand 
openen via 

Btw – Btw-listing – Elektronische btw-listing (VATLIST) – Ontvangstbericht 

 

Door op  te klikken, krijgt u een dialoogvenster waarin u het bewaarde 

xml-bestand kan openen en met  kan u het bewaarde pdf-bestand 
aanduiden en bekijken. 

 

 Om het oproepen van ontvangstberichten gemakkelijk te gebruiken, moet u de ontvangstberichten 
opslaan in de ingevulde VATLIST-directory die u ingevuld hebt in de relaties. 
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 Historiek dossiers 

Een combinatie van overzicht aangiften verzending en het ontvangstbericht kan u oproepen via 

Btw – Btw-listing – Elektronische btw-listing (VATLIST) – Historiek dossiers 

 Bijlages 

Het is mogelijk één of meerdere bijlages (bestanden van het type .pdf, .tif en .jpg) en/of commentaar (een aantal 
lijnen vrije tekst) toe te voegen aan de elektronische btw-listing van een bepaalde periode via 

Btw – Btw-listing – Elektronische Btw-listing (VATLIST) – Bijlages 

 

 


