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De opleiding van Adsolut 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 Adsolut. Er wordt gewerkt met fictieve voorbeelden, elke overeenkomst 
met bestaande personen, ondernemingen, … is dan ook louter toevallig  
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1 Nuttige informatie 

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

Hoe komt u op het portaal terecht?  

1.1.1 Via onze website 

 

 

1.1.2 Via onze programma’s 
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1.2 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.  

 

 

 

Er wordt een verificatiemail verzonden naar het door u ingevulde e-mailadres.  
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Open de ontvangen mail en activeer uw account.  

 

 

→ Facultatief kan u kiezen voor een 2de beveiliging of Multifactor Authentication. 

 

 

Uw Wolters Kluwer TAA Software Account is nu aangemaakt. U kan nu aanloggen met deze account maar zal 
toch nog volgende pop-up krijgen.  
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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 ervoor telefonisch geholpen te worden. Bel dan naar 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). 

 

Key.Info 

 

Functietoetsen 

* of ctrl-shift-c rekenmachine op ingaveveld 

* lijst openen 

inzoomen en uitzoomen ctrl+ en ctrl- 

nieuw ctrl-N 

veld leegmaken escape 

opslaan ctrl-S 

verwijder ctrl-D 

printen ctrl-P 

ongedaan maken ctrl-Z 

koppelen ontvangstbon ctrl-K 

zoeken ctrl-F 

tabstop ctrl-F12 

switchen tussen weergave/detail F2  

switchen tussen openstaande tabbladen ctrl-tab 

scherm vernieuwen F5 

menubalk (on)zichtbaar maken ctrl-F1 

scherm afsluiten ctrl-F4 

dossier openen shift-F1 

dossier sluiten shift-F2 

programma afsluiten alt-F4 

switchen tussen dossiers alt-F1 

menu's via klavier activeren alt of F10 

volgend record alt+ pijltje naar rechts 

vorig record alt+ pijltje naar links 

eerste record alt+home 

laatste record alt+end 
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Bij het boeken 

Algemeen 

historiek boekingen shift-pijltje naar links  
 

overnemen rekening uit de vorige lijn shift-pijltje naar rechts 
 

overnemen omschrijving vorige lijn F7 
 

saldo berekenen alt-f9 
 

saldo   s+enter 
 

bewaar standaardboeking F9 
 

standaardboeking oproepen F10 
 

naar nieuwe lijn ctrl-shift-N 
 

naar eerste kolom ctrl-shift-L 
 

naar laatste kolom ctrl-shift-R 
 

naar volgende lijn ctrl-shift-O 
 

naar vorige lijn ctrl-shift-B 
 

creatie via drie puntjes ctrl+ 
 

toon documenten ctrl-alt-D 
 

 

Aankopen 

analytische uitsplitsing F11 
 

boeken via Basecone SF3 
 

later verwerken bij Basecone SF4  

document verwijderen bij Basecone SF6  

 

Financieel 

boekhoudrekening b of 1 
 

leverancier l of 2 
 

relatie r of 3 
 

matchen F8 
 

ontpunten F9 
 

boeken betalingsopdracht ctrl-F8 
 

boeken domiciliëringsopdracht F4 
 

inlezen CODA F6 
 

Verwerken wachtrij CODA F3  

Boeken resterend bedrag Alt -F9 
 

Herrekenen saldi F12 
 

 

Fiscaal dossier 

gegevens uit boekhouding ophalen F8 
  

open toelichting ctrl-T 
  

afdrukken balans ctrl-P 
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import uit Excel F9 
  

overzicht verrichtingen per grootboek F10 
  

correcties naar divers F11   

correcties naar divers ongedaan maken         F12 

  

BTW 

BTW-vakken herrekenen na correcties F5 
 

XML-aangifte aanmaken F7 
 

Aangifte indienen (website FOD) F8 
 

Naar meervoudige aangifte F9 
 

Ophalen naar BTW-eenheid F11 
 

Maak BTW-overboeking F12 
 

Mailen ctrl-M 
 

 

Extra 

ISL opstarten ctrl-shift-F11 
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3 Btw-aangifte 
 

 

 

 

Btw-aangifte Boekhoudperiode Btw-periode 

Boekhoudjaar = kalenderjaar 
(01/01 - 31/12) 

12 periodes 

   

Januari Maandaangifte 1 1 

April Maandaangifte 4 4 

    

Januari Kwartaalaangifte 1 1 

April Kwartaalaangifte 4 2 

 Btw-aangifte Boekhoudperiode Btw-periode 

Boekhoudjaar >< kalenderjaar 
(01/05 - 30/04) 

12 periodes 

   

Mei Maandaangifte 1 5 

Januari Maandaangifte 9 1 

    

Mei Kwartaalaangifte 1 2 

Januari Kwartaalaangifte 9 1 

 

→ Maandaangifte of kwartaalaangifte? Kwartaalaangifte kan tenzij de jaaromzet van de volledige 
economische activiteit van uw onderneming hoger is dan 2.500.000 euro OF indien u verplicht bent om 
maandelijks intracommunautaire opgaven in te dienen. Dit is het geval als het totaalbedrag van de 
vrijgestelde intracommunautaire leveringen en de verkopen in het kader van driehoeksverkeer hoger 
was dan 50.000 euro in het kwartaal in kwestie of in 1 van de 4 vorige kwartalen. 

 

3.1 De BTW-aangifte opvragen 
 

U vraagt de aangifte op via 

Boekhouding – BTW- BTW-Aangifte 
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Alle aangiftes van de periodes waarin er bedragen zijn geboekt verschijnen automatisch in dit scherm.  

Het is met andere woorden niet nodig om de aangifte te berekenen. Geboekte gegevens die bewaard zijn 
worden onmiddellijk opgenomen in de aangifte. 

Al de nihil-aangiftes kunt u opvragen door onderaan het vinkje bij de filter  uit te 
vinken. Vervolgens krijgt u een overzicht van al de aangiftes. 

 

Dubbelklik op de aangifte die u wenst te openen. 

 

 

 

3.1.1 Tabblad Btw-aangifte 
 

Dit tabblad geeft een overzicht van de verschillende vakken en de bedragen die erin opgenomen zijn in de 
gevraagde periode. 

 

Aan de rechterkant verschijnt: in vak 71 het te betalen bedrag in het rood  

In vak 72 het terug te vorderen saldo in het groen 
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De status van de aangifte kan zijn: 

- OK: de aangifte voldoet aan de vereisten 

- WARNING: er zijn opmerkingen mbt de bedragen in bepaalde btw-vakken, maar u kan de aangifte 
indienen.  

- ERROR: er zijn opmerkingen mbt bepaalde vakken en u kan de aangifte niet indienen. 

➔ De redenen vindt u terug op het tabblad Validatie.  

 

Indien het resultaat in één van de btw-vakken een negatief getal oplevert, dan wordt dit getal 
overgedragen naar een volgende periode. Er verschijnt een sterretje naast het betreffende vak. Adsolut 
onthoudt dit negatief getal tot het vak in een toekomstige periode opnieuw positief wordt. Op dat ogenblik 
wordt het overgedragen bedrag automatisch verwerkt. 

3.1.2 Tabblad Detail 
 

Hier vindt u een getailleerd overzicht van de samenstelling van de verschillende vakken die zijn ingevuld.  

 

Door de juiste filters te gebruiken op bepaalde kolommen vindt u snel informatie omtrent vakken, 
bedragen, … terug. 

 

 

 

Door op een lijn te dubbelklikken kunt u de betreffende boeking openen. 

 

Het is mogelijk om manuele correcties te doen aan de btw-aangifte. Klik hiervoor in de filterrij in de kolom 
Wijziging en kies voor Correctie. In de rij die verschijnt geeft u het vak waarin u de correctie wil opnemen, 
het bedrag van de correctie en een eventuele opmerking in. 

 

Klik bovenaan bij Btw Acties op Btw-vakken herrekenen of druk op F5 indien u manuele correcties hebt 
ingegeven om de vakken opnieuw te berekenen. 

 

Het ingeven van manuele correcties kan handig zijn indien u weet dat de boekhouding foutieve boekingen 
bevat of indien bepaalde boekingen nog ontbreken (vb. financiële boekingen) en u niet in staat bent om 
deze te corrigeren of in te geven vóór de aangifte moet worden ingediend. U kunt met andere woorden de 
aangifte tijdig en juist indienen en achteraf de foutieve boekingen corrigeren en de ontbrekende gegevens 
inboeken. Bewaar na het ingeven van de correcties de aangifte om de juiste cijfers in de vakken te zien. 
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3.1.3 Tabblad Afhandeling 
 

Hier vindt u het resultaat van de btw-aangifte terug. 

Betaalde voorschotten die in het financieel dagboek zijn geboekt worden hier verrekend. 

 

 

 

3.1.4 Tabblad Bijlagen 
 

Via het tabblad Bijlagen is het mogelijk één of meerdere bijlages toe te voegen aan de elektronische btw-
aangifte. 

 

U kunt enkel pdf, jpeg, tiff documenten selecteren die werden toegevoegd aan het DMS. 

 

 

 

3.1.5 Tabblad Uitleg aan btw-administratie 
 

Op dit tabblad kunt u een aantal lijnen vrije tekst toevoegen aan de elektronische btw-aangifte.  

Via BTW-Aangifte-Detail (in het menu onder BTW) kunt u per periode een gedetailleerd overzicht opvragen 
van de bedragen die in de verschillende vakken zijn opgenomen. 
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3.2 De aangifte afdrukken of mailen 
 

De btw-aangifte kan voor intern gebruik op verschillende manieren worden afgedrukt door in het menu 
onder Afdrukken te klikken op Print BTW-aangifte of te drukken op CTRL + P. 

 

Het is ook mogelijk om de aangifte te mailen. Dit gebeurt in hetzelfde menu via Email BTW-aangifte of 
CTRL + M.  

 

 

 

Het mailadres van de ingelogde gebruiker wordt gevraagd indien het niet is ingevuld in het 
gebruikersbeheer.  

De mail wordt geadresseerd aan het mailadres dat in het dossier is ingevuld. 

 

 

De inhoud van de afdruk of de mail is afhankelijk van de lay-out die u selecteert. 

 

VOORBEELDEN: 

 

Ads-btwbrief: dit document wordt vooral door boekhoudkantoren gebruikt. De brief bevat het saldo van de 
btw-aangifte en vermeldt – indien nodig - de voorschotten die moeten worden betaald. 

 

Ads-btwaangifte: geeft een overzicht van alle btw-vakken 
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Ads-btwaangifte-vakken: geeft eveneens een overzicht van alle vakken, maar met een andere lay-out. 

 

Ads-btwaangifte-detvakken: geeft een gedetailleerd overzicht van de samenstelling per btw-vak met per 
boeking een verwijzing naar het factuurnummer en de naam van de relatie of leverancier 

 

Ads-btwafrekening: geeft voor de opgevraagde periode de afrekening met de verschuldigde of de terug te 
vorderen btw en de betaalde voorschotten. 

3.2.1 Teksten btw-brieven masterKB 
 

In het masterKB kunnen de teksten van de btw-brieven aangepast worden. Deze teksten kan u terugvinden 
onder 

Parameters – Teksten – Teksten algemeen 

In de kolom code kunt u via ‘*btw’ een overzicht opvragen van de btw-brieven 

 

 

 

Om een tekst aan te passen, klikt u dubbel op de tekstblok. Onder het gedeelte RTF kunt u de tekst van de 
brief aanpassen, onder het gedeelte html kunt u de tekst van de mail aanpassen. 
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3.2.2 Teksten btw-brieven subdossier 
 

Standaard worden de teksten voor de BTW brieven gebruikt die u hebt ingesteld via de masterKB 
(kantoorniveau). Indien u voor een dossier wil afwijken van deze teksten, kunt u deze op dossierniveau 
aanpassen. Hiervoor gaat u naar  

BTW – BTW-Aangifte – Beheer teksten btwbrief 

 

Hier krijgt u een overzicht van alle BTW teksten uit het masterKB, die relevant zijn voor het geopende 
dossier (kwartaal of maandaangever). 

 

 

Om 1 van deze teksten aan te passen, selecteert u de tekstblok om vervolgens het veld Subdossier aan te 
vinken. Vanaf nu kunt u de tekstblok aanpassen zodat deze enkel voor het geopende dossier zal worden 
toegepast. Onder het gedeelte RTF kunt u de tekst van de brief aanpassen, onder het gedeelte html kunt u 
de tekst van de mail aanpassen.  
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Adsolut Boekhouding Module 4 23 

 

3.3 De aangifte indienen voor één dossier 

3.3.1 Creatie XML-bestand 
 

Het indienen van de aangifte gebeurt via een XML-bestand.  

 

U creëert dit bestand door bovenaan bij Btw Acties te klikken op XML-Btw-aangifte of via F7. 

 

 

 

Bij de creatie van het bestand controleert Adsolut of u een tegoed hebt aan btw. Indien dit tegoed kleiner 
is dan 400 euro, stelt het programma onderstaande vraag.  

 

 

 

Indien het tegoed groter is dan 400 euro, krijgt u onderstaande melding. 

 

 

 

Uiteraard kunt u de parameter Aanvraag teruggave ook manueel aanvinken. 

 

 

 

De naam van de XML is als volgt opgebouwd: BTWAANGDDDJJJP. Hierbij verwijst DDD naar de code van het 
dossier, JJJJ naar het boekjaar en P naar de periode. 
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Indien er aan de btw-aangfite één of meerdere bijlages werden toegevoegd zal er naast het XML-bestand 
ook een Zip-bestand worden aangemaakt met extensie VAT. De naam van dit bestand is op dezelfde manier 
opgebouwd als het XML-bestand. 

 

Vervolgens verschijnt de vraag of u de btw-aangifte definitief wenst te maken. Indien u hierop bevestigend 
antwoordt, kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen die de inhoud van de btw-vakken beïnvloeden.  

 

 

 

De vraag om de aangifte definitief te maken wordt enkel gesteld bij de creatie van de XML. 

 

Indien er een bedrag is ingevuld in de vakken 44, 46 of 48 dient u ook de intracommunautaire opgave in te 
dienen. Adsolut controleert dit en toont volgend scherm. 

 

 

 

Om de aangifte in te dienen op het platform van de overheid klikt u op Btw-aangifte indienen of u drukt op 
F8. U komt onmiddellijk terecht op de webpagina van de Federale Overheidsdienst Financiën waar u zich 
kan aanmelden met uw elektronische identiteitskaart of via een certificaat (Isabel, GlobalSign, …). 

 

Indien u voor meerdere dossiers btw-aangiftes moet opmaken, is het nuttig om hiervan één XML-bestand 
te maken. Zo hoeft u slechts één bestand in te dienen op de website van de overheid. 

Dit kan door bovenaan te klikken op Naar meervoudige btw-aangifte of via F9.  

 

U kunt de aangifte afdrukken of mailen door onder Afdrukken te klikken op  
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3.3.2 Creatie BTW-overboeking 
Op het einde van een btw-periode kunt u de btw-overboeking door Adsolut laten genereren. 

 

Via Systeembeheer, Dossier Settings dient u op het tabblad Boekhouding (3) volgende velden in te vullen: 

- de rekening courant voor de btw 

- het dagboek waarin de overboeking moet worden geboekt 

 

 

 

U kunt de btw-overboeking enkel uitvoeren indien de btw-aangifte definitief is. 

 

Klik bovenaan bij Btw Acties op Maak BTW-overboeking of druk op (F12) om de boeking uit te voeren. 
Volgend scherm verschijnt: 

 

 

 

Zorg ervoor dat het Soort rekening juist is ingevuld in de btw-rekeningen. U dient hier te kiezen voor Btw-
rekening. 

 

Voorbeeld van een boeking: 

 



 

Adsolut Boekhouding Module 4 26 

 

 

 

3.3.3 Werken met BTW-eenheid 
Een btw-eenheid is een groepering van twee of meer btw-plichtigen die aangemerkt wordt als één btw-
plichtige en vervolgens geïdentificeerd wordt onder een uniek btw-nummer. Dit nummer geldt o.a. voor het 
indienen van de periodieke btw-aangiften en voor het houden van de btw-rekening-courant. Naar derden 
toe blijven de leden van de btw-eenheid hun eigen individuele btw-nummer gebruiken. 

 

Btw-plichtigen kunnen een aanvraag indienen tot oprichting van een btw-eenheid of ze kunnen toetreden 
tot een bestaande eenheid. Dit op voorwaarde dat de leden financieel, organisatorisch en economisch 
nauw met elkaar verbonden zijn. 

 

Werkwijze: 

• Maak een nieuwe overkoepelende relatie aan (eveneens een boekhouddossier).  

• Ga vooraleer u een dossier selecteert naar Kantoorbeheer, Relaties, Tabblad Boekhouding  

• Klik links op BTW-eenheid en specifieer alle dossiers die onder deze BTW-eenheid vallen. 

 

 

In de dossiers die tot de btw-eenheid behoren is het niet mogelijk om XML van de aangifte te genereren. 
Ook de actie Ophalen naar BTW-eenheid kan hier niet worden uitgevoerd. In beide gevallen verschijnt een 
melding. 

Enkel in het hoofddossier van de BTW-eenheid kunnen de BTW-aangiften van de gekoppelde dossiers 
opgehaald worden via Ophalen naar BTW-eenheid of via F11. 

3.3.4 BTW-omzetvergelijking 

Deze lijst vergelijkt de omzet (rekeningen uit de klasse 70) op basis van het totaal van de facturen en de 
creditnota’s met de totalen op de btw-aangifte. Dit gebeurt voor een volledig boekjaar. De subtotalen 
worden per btw-periode getoond. 
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U vindt de lijst onder Boekhouding, BTW, BTW-omzetvergelijking 

 

 

 

Vinkt u Verschillen afdrukken aan, dan geeft de lijst een verklaring voor de omzetverschillen door de btw 
op de verkopen te vergelijken met het totaal van de rekeningen in de klasse 70.  

 

 

Mogelijke verklaringen bij verschillen kunnen zijn:  

• kortingen voor contante betaling: het bedrag zit in de omzet, maar niet in de aangifte 

• boekingen op rekeningen uit de klasse 7 die niet in de omzet zitten zoals bv. Commissies (geboekt 
op 74).  

Voorbeelden: 
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Vinkt u het vakje naast Oorspronkelijke layout aan, dan verschijnt de lijst in onderstaande vorm. 
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3.4 De aangifte indienen voor meerdere dossiers (Intervat) 
 

Alvorens u de benodigde bestanden kan aanmaken, moet u de nodige gegevens binnen het MASTERKB 
correct invullen in het dossier van het ‘kantoor’ en in de ‘relatie’. Indien deze gegevens niet volledig zijn 
ingevuld is het niet mogelijk om een meervoudige aangifte te doen van de BTW-aangifte. 

 

In de relatie stellen we in welke medewerker van het kantoor de volmacht heeft om de indiening van de 
aangifte uit te voeren. 

3.4.1 Instellingen MasterKB 
 

Dossier kantoor 

Masterkb – Kantoorbeheer – Relaties 

 

Hier selecteren we het dossier van het boekhoudkantoor ‘kantoor’. Hier is het noodzakelijk dat het 
ondernemingsnummer en het telefoonnummer van het kantoor zijn ingevuld. 

 

 



 

Adsolut Boekhouding Module 4 30 

 

Parameters – Medewerkers 

 

Bij iedere medewerker die een volmacht krijgt voor de indiening moet het e-mailadres zijn ingevuld. 

 

 

 

Dossier klant 

 

Masterkb – Kantoorbeheer – relaties 

 

Hier selecteren we het dossier van de relatie. In het tabblad ‘Basisgegevens’ moet onder de tab 
‘Volmachten’ (links op het scherm) ingesteld worden welke medewerker van het kantoor de volmacht heeft 
om de indiening van de aangifte te doen. Eveneens kan hier onder ‘Vanaf’ en ‘Tot’ bepaald worden voor 
welke periode deze volmacht geldig is. 
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3.4.3 Doorsturen naar meervoudige aangifte 
 

In het subdossier vragen we de aangifte voor de betreffende periode op om door te sturen naar de 
meervoudige aangifte. 

 

Boekhouding – BTW-aangifte 

 

Selecteer de correcte aangifte. Bovenaan kiest u vervolgens ‘Naar meervoudige aangifte (F9)’. Adsolut toont 
een scherm met de ‘Medewerker’ van het ‘kantoor’ die u heeft ingesteld als gevolmachtigde voor het 
subdossier. U kan zowel de ‘medewerker’ als het ‘kantoor’ nog aanpassen. 

 

 

 

Indien de datum in het veld ‘Volmacht tot’ is verstreken hebt u niet de mogelijkheid om de aangifte door te 
sturen naar de Meervoudige btw-aangifte. 

 

Zodra u ‘Voer uit’ selecteert worden de velden ‘Naar meervoudige aangifte’ en ‘definitief’ automatisch 
aangevinkt. U kan vanaf nu geen wijzigingen meer doen aan de btw-vakken voor deze periode. Via 
‘Meervoudige btw-aangifte ongedaan maken (Ctrl+Shift+U) kunt u deze handeling annuleren. 

 

 

 

3.4.4 Aanmaken bestand Meervoudige btw-aangifte 
 

Masterkb – Boekhouding – Meervoudige aangifte 

 

Hier verschijnt een overzicht van de verschillende meervoudige aangiftes die nog niet op ‘Definitief’ 
werden geplaatst per ‘Kantoor’ en per ‘Medewerker’. Als u een aangifte selecteert krijgt u een overzicht van 
de verschillende subdossiers die via deze aangifte worden ingediend. 
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U krijgt een overzicht van het detail van de verschillende aangiftes door op de  te klikken. 

 

 

 

Via ‘XML-Meervoudige btw-aangifte (F7)’ creëert u het bestand voor de indiening.  

 

 

 

De naam van de XML is als volgt opgebouwd: MEERVAANG_JJJJ_P_VV. Hierbij verwijst JJJJ naar het jaar van 
het dossier, P naar de periode en VV naar de volgnummer. 

 

Hierna zal eveneens de vraag komen om de meervoudige aangifte definitief te maken. Om de aangifte in te 
dienen op het platform van de overheid klikt u op Btw-aangifte indienen of u drukt op F8. U komt 
onmiddellijk terecht op de webpagina van de Federale Overheidsdienst Financiën waar u zich kan 
aanmelden met uw elektronische identiteitskaart of via een certificaat (Isabel, GlobalSign, …). 
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Indien de meervoudige aangifte definitief werd gemaakt kan u dit annuleren via ‘Definitief ongedaan maken 
(Ctrl+Shift+Z)’ 
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4 Intracommunautaire opgave (ICO-opgave) 

4.1 Algemeen 
 

De intracommunautaire opgave, ICO-opgave in Adsolut, bevat zowel leveringen van goederen als 
dienstprestaties binnen de Europese Unie.   

1. Zowel leveringen van goederen als van diensten binnen de EU moeten worden gerapporteerd 

Hiervoor zijn volgende codes voorzien: 

- code L (livraisons): vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen 

- code S (services): vrijgestelde intracommunautaire leveringen van diensten 

- code T (triangle): levering van goederen in geval van driehoeksverkeer 

 

2. Aangifte per maand of per kwartaal? 

- Indien btw-aangifte per maand: maandaangevers moeten de ICO-opgave verplicht op maandbasis 
indienen. 

- Indien btw-aangifte per kwartaal: kwartaalaangevers mogen de ICO-opgave op kwartaalbasis indienen 
indien de omzet uit de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen en de verkopen in het 
kader van driehoeksverkeer niet meer dan 50 000 euro bedraagt voor het huidig kwartaal of in minstens 
één van de vorige vier kwartalen. 

Als de drempel van 50 000 euro wordt overschreden in de loop van een kwartaal, moet de 
belastingplichtige in principe maandelijks een ICO-opgave indienen vanaf de maand die volgt op deze 
waarin de overschrijding is gebeurd. Omdat dit in de praktijk niet haalbaar is, kiest men bij wijze van 
administratieve tolerantie voor de meest pragmatische oplossing. D.w.z. een kwartaalopgave voor het 
kwartaal waarin de drempel wordt overschreden en maandelijkse opgaven vanaf de maand daarop. 

- indien geen btw-aangifte: vrijgestelden zonder btw-aangifteplicht dienen de ICO-opgave per kwartaal in. 

- als uw onderneming onderworpen is aan de bijzondere landbouwregeling moet u jaarlijks een ICO-
opgave indienen. 

4.2 De aangifte opvragen 
 

U vraagt de aangifte op via  

Boekhouding – ICO-opgave (onder BTW) 

 

Alle aangiftes van de periodes waarin er bedragen zijn opgenomen in de vakken 44, 46 of 48 met 
betrekking tot de intracommunautaire verkopen verschijnen automatisch in dit scherm.  

Geboekte gegevens die bewaard zijn worden onmiddellijk opgenomen in de aangifte. 

Dubbelklik op de aangifte die u wenst te openen. 

Het is eveneens mogelijk om de ICO-opgave te openen vanuit de btw-aangifte. Adsolut stelt de vraag 
automatisch indien er een bedrag is opgenomen in de vakken 44, 46 of 48. 

 

Het scherm dat verschijnt is gelijkaardig aan het scherm van de btw-aangifte met dit verschil dat hier enkel 
de inhoud van de vakken 44, 46 en 48 wordt getoond. 
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Ook op het tabblad Detail ziet u enkel het detail van de boekingen waarvan de bedragen in de vakken 44, 
46 en 48 zijn opgenomen. 

De gegevens worden gegroepeerd per vak en de naam van elke relatie en zijn btw-nummer worden 
vermeld. U kunt de achterliggende boeking openen door te dubbelklikken op de betreffende lijn. 

 

 

 

4.3 De aangifte indienen voor één dossier 
 

 

 

Via de opties onder het menu Acties kunt u: 

• De inhoud van de btw-vakken herberekenen indien boekingen zijn toegevoegd of gewijzigd 
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• De VIES-controle uitvoeren voor alle btw-nummers van relaties die zijn opgenomen in de ICO-
aangifte 

• De XML van de ICO-aangifte genereren. De naam van de XML is steeds ICOAANGDDDJJJJP waarbij 
DDD de code is van het dossier, JJJJ het aangiftejaar is en P de perode aanduidt. 

• De ICO-aangifte indienen op de website van de Federale Overheid 

• Een meervoudige aangifte opmaken om meerdere ICO-aangiftes samen te versturen in één 
bestand 

 

U kunt de ICO-aangifte afdrukken door te klikken op ICO-opgave (CTRL + P) onder Afdrukken.  

4.4 De aangifte indienen voor meerdere dossiers (Vatintra) 

 

Alvorens u de benodigde bestanden kan aanmaken, moet u de nodige gegevens binnen het MASTERKB 
correct invullen in het dossier van het ‘kantoor’ en in de ‘relatie’. Indien deze gegevens niet volledig zijn 
ingevuld, is het niet mogelijk om een meervoudige aangifte van de IC-opgave te doen. 

 

In de relatie stellen we in welke medewerker van het kantoor de volmacht heeft om de indiening van de 
aangifte uit te voeren. 

4.4.1 Instellingen MasterKB 
 

Dossier kantoor 

Masterkb – Kantoorbeheer – Relaties 

 

Hier selecteren we het dossier van het boekhoudkantoor ‘kantoor’. Het is noodzakelijk dat het 
ondernemingsnummer en het telefoonnummer van het kantoor zijn ingevuld. 

 

 

 

Parameters – Medewerkers 

 

Bij iedere medewerker die een volmacht krijgt voor het indiening moet het e-mailadres zijn ingevuld. 
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Dossier klant 

 

Masterkb – Kantoorbeheer – relaties 

 

Selecteer het dossier van de betreffende relatie. In het tabblad ‘Basisgegevens’ stelt u onder de subtab 
‘Volmachten’ in welke medewerker van het kantoor de volmacht heeft om de indiening van de aangifte te 
doen. Eveneens bepaalt u hier onder ‘Vanaf’ en ‘Tot’ voor welke periode deze volmacht geldig is. 

 

 

 

4.4.2 Doorsturen naar meervoudige aangifte 
 

In het subdossier vraagt u de aangifte voor de betreffende periode op om door te sturen naar de 
meervoudige aangifte. 

 

Boekhouding – IC-opgave 
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Selecteer de correcte aangifte en klik bovenaan op ‘Naar meervoudige aangifte (F9)’. Adsolut toont een 
scherm met de ‘Medewerker’ van het ‘kantoor’ die is ingesteld als volmachthouder voor het subdossier. 
Zowel de ‘medewerker’ als het ‘kantoor’ kan u hier nog aanpassen. 

 

 

 

Indien de datum in het veld ‘Volmacht tot’ is verstreken hebt u niet de mogelijkheid om de aangifte door te 
sturen naar de Meervoudige btw-aangifte. 

 

Zodra u ‘Voer uit’ selecteert is het veld ’datum naar meervoudig’ automatisch ingevuld. U kan vanaf nu 
geen wijzigingen meer doen aan de btw-vakken voor deze periode. Via ‘Meervoudige btw-aangifte 
ongedaan maken (Ctrl+Shift+U) kunt u deze handeling annuleren. 

 

 

 

4.4.3 Aanmaken bestand Meervoudige ICO-aangifte 
 

Masterkb – Boekhouding – Meervoudige ICO-aangifte 

 

Hier verschijnt er per ‘Kantoor’ en per ‘Medewerker’ een overzicht van de verschillende meervoudige 
aangiftes die nog niet ‘Definitief’ zijn. Als u de betreffende aangifte selecteert krijgt u een overzicht van de 
verschillende subdossiers die via deze aangifte worden ingediend. 
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U krijgt een overzicht van het detail van de verschillende aangiftes door op de  te klikken. 

 

 

 

Via ‘XML-Meervoudige ICO-aangifte (F7)’ maakt u het bestand aan voor de 

 indiening.  

 

 

 

De naam van de XML is als volgt opgebouwd: MEERVICOAANG_JJJJ_P_VV. Hierbij verwijst JJJJ naar het jaar 
van het dossier, P naar de periode en VV naar de volgnummer. 

 

Hierna verschijnt de vraag komen om de meervoudige aangifte definitief te maken. Om de aangifte in te 
dienen op het platform van de overheid klikt u op ICO-aangifte indienen of u drukt op F8. U komt 
onmiddellijk terecht op de webpagina van de Federale Overheidsdienst Financiën waar u zich kan 
aanmelden met uw elektronische identiteitskaart of via een certificaat (Isabel, GlobalSign, …). 

Indien de meervoudige aangifte definitief werd gemaakt kan u dit annuleren via ‘Definitief ongedaan maken 
(Ctrl+Shift+Z)’ 
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5 Btw-listing 
De btw-listing bevat de Belgische handelaars die voor minstens 250 euro aan goederen of diensten hebben 
afgenomen. Dit gebeurt steeds per kalenderjaar.  

 

5.1 De aangifte indienen voor één dossier 
 

U vraagt de listing op via 

Boekhouding – BTW-Listing (onder BTW) 

 

 

 

In de listing worden enkel klanten opgenomen waarvan het btw-nummer is ingevuld.  

Om ontbrekende nummers op te sporen is het raadzaam om de controlelijst op te vragen. 

Voor intern gebruik kunt u de listing op papier afdrukken. Standaard zijn beide opties aangevinkt. 

 

Indien er relaties met ontbrekende btw-nummers zijn verschijnt volgende melding: 
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U kunt er eveneens voor kiezen om de VIES controle uit te voeren. 

→ Op de listing worden de totalen van relaties met hetzelfde ondernemingsnummer samengeteld. 

→ Klanten die niet op de btw-listing moeten verschijnen, geeft u als btw-regime Particulier. Via 
Parameters, Boekhouding, Btwregimes kunt u in het regime Particulier aanvinken dat de omzet niet 
moet worden opgenomen op de btw-listing.  

→ Indien het nummer van een relatie nog in aanvraag is of onbekend is op het ogenblik dat de listing 
moet worden opgemaakt, vult u in de relatie tijdelijk het btw-regime Particulier in. 

→ Naast alle bedragen hoger dan 250 euro moeten ook alle negatieve bedragen op de listing verschijnen. 

 

Voorbeeld van een listingcontrole: 

 

 

Herba Bvba: Btw-nummer= BE 0431.890.421 

 

Voorbeeld van een listing: 
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Indien de ontbrekende btw-nummers zijn ingevuld, vraagt het programma om het XML-bestand aan te 
maken. 

U kunt er eveneens voor kiezen om het bestand op te nemen in de meervoudige btw-listing door het 
betreffende vakje aan te vinken. 

5.2 De aangifte indienen voor meerdere dossiers (Vatlist) 
 

Alvorens u de benodigde bestanden kan aanmaken, dient u de nodige gegevens binnen het MASTERKB 
correct in te vullen in het dossier van het ‘kantoor’ en in de ‘relatie’. Indien deze gegevens niet volledig zijn 
ingevuld is het niet mogelijk om een meervoudige aangifte te doen van de BTW-listing. 

 

In de relatie stellen we in welke medewerker van het kantoor de volmacht heeft om de indiening van de 
aangifte uit te voeren. 

5.2.1 Instellingen MasterKB 
 

Dossier kantoor 

Masterkb – Kantoorbeheer – Relaties 

 

Hier selecteren we het dossier van het boekhoudkantoor ‘kantoor’. Het is noodzakelijk dat het 
ondernemingsnummer en het telefoonnummer van het kantoor zijn ingevuld. 
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Parameters – Medewerkers 

 

Bij iedere medewerker die een volmacht krijgt voor de indiening moet het e-mailadres zijn ingevuld. 

 

 

 

Dossier klant 

 

Masterkb – Kantoorbeheer – relaties 

 

Selecteer het dossier van de betreffende relatie. Op het tabblad ‘Basisgegevens’ stelt u op de subtab 
‘Volmachten’ in welke medewerker de volmacht heeft om de aangifte in te dienen. Eveneens bepaalt u  
onder ‘Vanaf’ en ‘Tot’ voor welke periode deze volmacht geldig is. 
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5.2.2 Doorsturen naar meervoudige aangifte 
 

In het subdossier vraagt u de aangifte voor de betreffende periode op om door te sturen naar de 
meervoudige aangifte. 

 

Boekhouding – BTW-Listing 

 

Geef het correcte kalenderjaar in waarvoor u de aangifte wilt doorsturen. In het selectiescherm vinkt u het 
veld ‘Opnemen in meervoudige btwlisting’ aan.  
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Adsolut toont een scherm met de ‘Medewerker’ van het ‘kantoor’ die is ingesteld als gevolmachtigde voor 
het subdossier. U kan zowel de ‘medewerker’ als het ‘kantoor’ nog aanpassen. 

 

 

 

Indien de datum in het veld ‘Volmacht tot’ is verstreken hebt u niet de mogelijkheid om de aangifte door te 
sturen naar de Meervoudige btw-aangifte. 

 

Indien u een kalenderjaar selecteert dat reeds opgenomen is in een meervoudige btwlisting verschijnt  
onderaan een melding die zegt dat het gekozen kalenderjaar reeds is opgenomen in een meervoudige 
listing. 
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5.2.3 Aanmaken bestand Meervoudige btw-listing 
 

Masterkb – Boekhouding – Meervoudige btw-listing 

 

Hier verschijnt een overzicht per ‘Kantoor’ en per ‘Medewerker’ van de verschillende meervoudige 
aangiftes die nog niet op ‘Definitief’ werden geplaatst. Als u de aangifte selecteert krijgt u een lijst van de 
verschillende subdossiers die via deze aangifte worden ingediend. 

 

 

 

Een overzicht van de klanten die op de btw-listing zijn opgenomen verschijnt als u op  klikt. 

 

 

 

Via ‘XML-Meervoudige btw-listing (F7)’ maakt u het bestand aan voor de indiening.  

 

 

 

De naam van de XML is als volgt opgebouwd: MEERVBTWLIST--JJJJ. Hierbij verwijst JJJJ naar het kalenderjaar. 

 

Vervolgens verschijnt de vraag om de meervoudige aangifte definitief te maken. Om de aangifte in te 
dienen op het platform van de overheid klikt u op Btw-listing indienen of u drukt op F8. U komt 
onmiddellijk terecht op de webpagina van de Federale Overheidsdienst Financiën waar u zich kan 
aanmelden met uw elektronische identiteitskaart of via een certificaat (Isabel, GlobalSign, …). 
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Indien de meervoudige aangifte definitief werd gemaakt kan u dit annuleren via ‘Definitief ongedaan maken 
(Ctrl+Shift+Z)’ 
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6 Intrastat 
De Intrastat aangifte betreft de aangifte van de intracommunautaire verwervingen en leveringen van 
goederen (goederenstromen) binnen de Europese Unie.  

 

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. 

6.1 Configuratie 
 

Via Parameters, Boekhouding, Btwregimes bepaalt u in het regime Intracommunautair of u 
intrastatplichtig bent voor aankomst en/of verzending van goederen. 

 

 

 

Op basis van deze instelling verschijnt er bij het boeken van intracommunautaire aan- en/of verkopen een 
extra tabblad waarop u de intrastatgegevens kunt ingeven. 
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6.3 De aangifte opvragen 
 

U vraagt de aangifte op via  

 

Boekhouding – Intrastat (onder BTW) 

 

U krijgt een overzicht van de periodes waarvoor er een intrastataangifte kan worden gemaakt. Klik op het 
plusteken voor een gedetailleerd overzicht van de gegevens voor deze periode. 

 

 

 

U opent een aangifte door te dubbelklikken op een periode. 

Hier krijgt u een overzicht van alle geregistreerde intrastatlijnen voor de gekozen periode. Door op een lijn 
te dubbelklikken opent u de betreffende boeking.  

 

 

 

U kunt van hieruit een controlelijst afdrukken door bovenaan onder Afdrukken te klikken op Intrastat 
(Stand.)(CTRL + P) voor een standaard aangife of op Intrastat (Uirgebr.) (Ctrl+U) voor een uitgebreide 
aangifte. 

Door onder Export te klikken op Onegate xml (Aan.:Stand., Verz.:Stand.)(F7) wordt het bestand aangemaakt 
om te versturen naar de NBB. 

→ Wie verkoopfacturen maakt in het KMO-beheer en in de artikelfiches de goederencodes en het gewicht 
invult, vindt de intrastatgegevens terug op het tabblad Intrastat van de betreffende factuur. 
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7 Ereloonfiche 
Voor het opmaken en het doorsturen van de ereloonfiches dient u een aantal parameters in te stellen. 

 

7.1 Instellingen MasterKB 
 

In het MASTERKB dient u in de relatiefiche uw ondernemingsnummer of btw-nummer, uw adresgegevens 
en uw telefoonnummer te vervolledigen via 

 

Kantoorbeheer - Relaties 

 

 
 
 

Bij het uitsplitsen van de grootboekrekening naar ereloon 281.20 moet u tijdens het boeken een 
begunstigde voor de fiche 281.20 selecteren. 

 

Deze begunstigde is niet selecteerbaar in de pop-up bij de boeking maar wordt opgehaald vanuit de 
relatiefiche in het Master KB: 
 

Deze gegevens kan u ingeven via het tabblad Juridisch. Hier geeft u onder de subtab Benoemingen de 
bestuurder in en onder de tab Eigen aandeelhouders de aandeelhouder. 
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•  

•  

7.2 Instellingen subdossier 
 

Voor het automatisch opmaken van de ereloonfiches is het belangrijk om de grootboekrekeningen van de 
erelonen correct aan te maken.  Bij het tabblad Algemeen kan u kiezen voor “uitsplitsen naar: 281.50 of 
281.20”. 

 

Bij de creatie van de grootboekrekening kiest u bij Uitsplitsen naar ereloon 281.50 of ereloon 281.20 en 
specificeert u het soort ereloon. 

 

Fiche 281.20 
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Fiche 281.50 

 

 

 

Leverancier (281.50) 

 

Voor het automatisch opmaken van ereloonfiche 281.50 kan u in de leveranciersfiche het veld Ereloon 
aanvinken.  

 

Op de leveranciersfiche definiëren we of de leverancier een rechtspersoon is  of een natuurlijk persoon:  
Indien de leverancier een rechtspersoon is wordt de BTW-nummer of ondernemingsnummer van de 
leverancier opgenomen in het Xml-bestand om te versturen naar Belcotax. 
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Indien de leverancier geen rechtspersoon is  moet u het beroep, het nationaalnummer en de 
geboortedatum vervolledigen zodat deze data opgenomen wordt in het Xml-bestand om te versturen naar 
Belcotax. 

 

 

 

7.3 Inboeken van de fiches 
 

Bij het inboeken van de aankoopfactuur verschijnt volgend scherm. Hier vult u de gegevens van uw fiche 
in. 
 

 

 
Vervolledig de ereloonfiche: 
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Datum: deze datum is bepalend voor de aanmaak van het bestand, niet het boekjaar waarin u boekt. 
Begunstigde 281.20 fiche: selecteer de begunstigde (die u ingevuld hebt in het Masterkb 

op het tabblad Juridisch – Benoemingen – Bestuurders en op het tabblad Eigen aandeelhouders - 

Aandeelhouder) 

Fiskale balans: Hier wordt de omschrijving overgenomen die is ingevuld in de omschrijving van de 

fiskale balans. 

Bezoldiging (ja 400 / nee 430): vink dit veld aan indien u wenst dat dit bedrag opgenomen wordt in  

vak 400 op de fiche. 

Opnemen in de ereloonfiches: indien u wenst dat deze boeking niet wordt opgenomen in een 

ereloonfiche, vinkt u dit vakje uit. 

 

Oefening 

 

Boek volgende aankoopfacturen: 

 

- Factuur 202100022 10/02/2022 Acerta voor 1200 EURO (618000 bezoldiging bestuurder)  

- Factuur 202100023 15/02/2022 Nootelaer Jean voor 200 EURO (613200 Ereloon)  

 

7.4 Afdrukken van de fiches 
 

U kan een overzicht opvragen van de aangemaakte fiches via 

 

Boekhouding – Ingave - Ereloonfiches 

Fiscaal – Ereloonfiches 

 

Er verschijnt onmiddellijk een overzicht van de aangemaakte fiches. 

 

 

  

Om de fiche af te drukken klikt u bovenaan onder afdrukken op de knop Fiche of Ctrl+P.  
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7.5 De aangifte via Belcotax 
 

Alvorens u het xml-bestand aanmaakt voor de fiche 281.50, hebt u de mogelijkheid om een controlelijst 
van de btw-nummers uit te voeren via Acties – Controlelijst leveranciers of F6.  Hier selecteert u het 
correcte kalenderjaar en het minimumbedrag. Deze controlelijst geeft een overzicht van de gegevens die 
ontbreken voor een correcte indiening via Belcotax. 

 

 

 

Om een XML Belcotax-bestand aan te maken klikt u bovenaan op Maak Belcotax-XML of F7. 
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Indien u dit bestand wilt toevoegen aan een meervoudige aangifte, vinkt u Opnemen in meervoudige? aan. 

 

Het aanmaken van het bestand voor de Meervoudige erelonen gebeurt via  

 

Masterkb – Boekhouding – Meervoudige Erelonen 

 

U krijgt een overzicht van de verschillende meervoudige aangiftes die nog niet op ‘Definitief’ werden 
geplaatst voor zowel de fiche 281.20 als 281.50. 

 

 

 

Door te dubbelklikken op een lijn ziet u de achterliggende dossiers. 

 

 

 

Door op de te drukken krijgt u een overzicht van de verschillende fiches die voor dit dossier zijn 
aangemaakt. 
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Bovenaan kan u via XML-Meervoudige btw-listing of F7 het bestand aanmaken voor indiening via Belcotax. 
Vervolgens verschijnt de vraag om deze aangifte definitief te maken. Dit kan u indien nodig annuleren via 
Definitief ongedaan maken of F8. 
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8 Afschrijvingen 

8.1 Afschrijvingselementen 
 

Het aanmaken van afschrijvingselementen kan op 2 manieren gebeuren: 

• Rechtstreeks vanuit de aankopen als u boekt op een investeringsrekening 

• Via het menupunt investeringen 

 

8.1.1 Aankoopfactuur 
 

Indien u boekt op een grootboekrekening die als investeringsrekening (Uitsplitsen naar Investering) is 
ingesteld, vraagt Adsolut bij het boeken van de aankoopfactuur om de investeringsfiche te creëren en te 
vervolledigen.  

 

Als u de afschrijvingsrekening, de kostenrekening, de afschrijvingsmethode en het aantal afschrijvingsjaren 
in de grootboekrekening invult, worden deze gegevens voorgesteld in de creatie van het 
afschrijvingselement. 

 

 

 

In de boeking van de investering verschijnt op de detaillijn van de investeringsrekening een Euro-teken. Dit 
wijst op de investeringsfiche die aan de boeking is gekoppeld. U kunt de fiche openen door erop te 
dubbelklikken. 
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Het volgnummer van het afschrijvingselement kent Adsolut automatisch toe. De Omschrijving bevat de 
omschrijving die in de boekingslijn van het actief is ingegeven. Omdat u de fiche rechtstreeks opent vanuit 
de aankopen, worden de velden die u bij de creatie van de grootboekrekening heeft ingesteld reeds 
ingevuld. 

 

Op het tabblad Fiscaal kunt u investeringsaftrek toepassen voor het afschrijvingselement. Hier kiest u 
eenmalige of gespreide investeringsaftrek. U kan ook de code van de investeringsaftrek aanduiden. Deze 
code wordt later gebruikt om de fiscale bijlage ‘275U investeringsaftrek’ op te maken via het programma 
Vennootschapsbelasting. 

 

Indien de afschrijvingsmethode afwijkt van de mogelijkheden Lineair of Degressief bestaat hier ook de 
keuze Anders/Procentueel. Indien u hiervoor kiest, kan u op het tabblad Percentages manueel de kolom 
Bedrag of Perc. aanpassen. Vervolgens kiest u bovenaan de knop Gen.afschr.tabel of F8. 

 

Op het tabblad Kalenderjaar van de fiche kan u de afschrijvingstabel van het betreffende 
investeringselement onmiddellijk raadplegen. Hier kan u de bedragen indien nodig nog wijzigen. De 
afschrijvingstabel zal pas zichtbaar zijn op voorwaarde dat u in het veld Afschrijvingsmethode 1e jaar een 
keuze hebt gemaakt tussen Pro rata en Boekhoudkundig. Indien u kiest voor Boekhoudkundig, zal Adsolut 
het 1e jaar afschrijvingen vanaf begindatum van het boekjaar. Bij Pro rata  zal het 1e jaar worden 
afgeschreven vanaf de Aankoopdatum, deze datum zal ook worden ingevuld in het veld Afschrijven vanaf. 
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→ Via Boekhouding, Investeringen krijgt u een overzicht van alle investeringselementen. Daar kan u een 
bepaalde fiche openen door erop te dubbelklikken. Het is ook mogelijk om de afschrijvingstabel af te 
drukken via de knop in het menu of via CTRL + P. Dit kan eveneens via Boekhouding, Afschrijvingstabel 
(onder Afdrukken). 

 

Oefening 

 

Boek volgende aankoopfactuur van Dell. 
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8.1.2 Via menu investeringen 
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Indien u start met een dossier waarin er al afschrijvingselementen bestaan, kan u deze bestaande 
elementen ingeven via 

 

Ingave – Investeringen 

 

 

 

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 worden voorgesteld. 

De velden leverancier, documentnummer of andere extra informatievelden mag u overslaan indien de 
gegevens niet gekend zijn. 
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Oefening 

 

Afschrijvingselement 4  

 

Gebouw Ambachtenlaan 20 te Hasselt 

 

Veld Omschrijving 

Groep Hasselt 

Aankoopdatum 10/06/2005 

Datum eerste afschrijving 01/01/2005 

Aankoopwaarde € 245 000,00 

Duur afschrijving 25 jaar (4% per jaar) 

Methode Lineair 

Grootboekrekening 221000 gebouwen 

 

Afschrijvingselement 5 

 

Computers Antwerpen 

 

Veld Omschrijving 

Groep Antwerpen 

Aankoopdatum 11/01/2020 

Datum eerste afschrijving 01/01/2020 

Aankoopwaarde € 60 548,00 

Duur afschrijving 5 jaar 

Methode Lineair 

Grootboekrekening 230500 Machines 
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8.2 Afschrijvingstabellen 
 

Afdrukken – Afschrijvingstabel 

 

 

 

Het veld Boekhoudrekening geeft een lijst van investeringsrekeningen waarop geboekt is. U kunt 
specifieke rekeningen selecteren door het menu met het pijltje open te klikken en rekeningen te 
(de)selecteren. 

Indien u geen specifieke selectie wenst te maken op aankoopdatum, dient u geen datum in te vullen. 

Afhankelijk van de selecties die u aanvinkt, krijgt u een verkorte, uitgebreide, … tabel. 

 

VERKORTE TABEL 

 

 

UITGEBREIDE TABEL 
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8.3 Verkoop van investeringen 
 

De gebruikelijke werkwijze is als volgt:  

1. De verkoop wordt geboekt in het verkoopdagboek  

2. In de investeringsfiche van het verkochte actief worden de gegevens van de verkoop ingevuld: 
datum, boekjaar, verkoopwaarde en de rekening waarop de verkoop geboekt is. 

3. Bij de afsluiting worden de afschrijvingen automatisch geboekt via Boekhouding - Boekjaar - 
Afschrijvingen boeken. Hierdoor wordt het vak “verkoopboeking” ingevuld in de 
investeringsfiche. 

 
We lichten dit toe aan de hand van een praktisch voorbeeld.  

 

In 2020 werd een inpakmachine aangekocht met een aankoopwaarde van 12 100 Euro, lineair af te 
schrijven over 10 jaar voor 10 000 Euro.  

 

De afschrijvingen voor de boekjaren 2020 tem 2022 werden uitgevoerd. 

 

In 2023 verkoopt u op 15/02/2023 de machine aan De Hobbit voor 8.625 euro.  

 

1. Boeken van de verkoop 

 

Bij het boeken van de verkoop bestaat de mogelijkheid om onmiddellijk mee te geven welk 
investeringselement is verkocht. Hiervoor moet u bij de creatie van de verkooprekening het veld 
‘Uitsplitsen naar’ correct instellen. Indien u hier kiest voor ‘Verkoop investering’ kunt u bij het boeken van 
het afschrijvingselement aanduiden welk element is verkocht. 
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Bij het boeken van de verkoopfactuur verschijnt een bijkomend scherm. In het veld Investering kunt u via 
het pop-up venster het afschrijvingselement selecteren dat u verkoopt. De verkoopdatum, het boekjaar 
van verkoop en de verkoopwaarde worden automatisch uit de boeking gehaald. Op basis hiervan 
berekent Adsolut de meer- of minderwaarde. De grootboekrekening voor de meer- of minderwaarde 
wordt automatisch ingevuld indien ze is ingegeven via Systeembeheer – Dossier Settings – Boekhouding 
(2). 

 

 

 

2. Vervolledigen van de investeringsfiche 

 

In de investeringsfiche ziet u de gegevens betreffende de verkoop als deze zijn meegegeven via de 
verkoopfactuur. Indien deze in de verkoopfactuur niet werden gespecifieerd kan u ze ook manueel 
vervolledigen. 
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3. Uitboeken van het investeringselement 

 

Als we dan voor 2023 onze afschrijvingen boeken zal onderstaande boeking worden gegenereerd. 

 

 

 

Via Afdrukken – Afschrijvingstabel kunt u een overzicht afdrukken van de verkochte investeringen.  

 

 

•  
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8.4 Boeken afschrijvingen 
 

Op basis van de ingegeven afschrijvingselementen, kunt u automatische boekingen laten genereren voor 
de afschrijvingen. Deze afschrijvingen worden geboekt in een divers dagboek en kunt u op elk ogenblik 
uitvoeren.  

 

U vindt het menupunt onder 

Algemeen – boekjaar 

 

U selecteert het boekjaar waarvoor u de afschrijvingen wenst te boeken. Vervolgens klikt u bovenaan op 
Afschrijvingen boeken. 

 

 

 

 

 

U selecteert het divers dagboek, het boekjaar en de periode waarin u de boeking wil genereren. Via de 
velden Van datum en Tot datum bepaalt u voor welke periode u de afschrijvingen wilt boeken. Indien u  
de begin- en einddatum van het boekjaar ingeeft, bekijkt Adsolut per afschrijvingselement wat er nog 
geboekt moet worden voor het gekozen boekjaar. Per periode wordt er een diverse boeking aangemaakt 
met de detail per afschrijvingselement. De afschrijvingen worden geboekt op de rekeningen die zijn 
ingegeven in het investeringselement. 
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9 Dubieuze debiteuren 

9.1 Instellingen 
Indien de zekerheid omtrent de betaling van een klantenfactuur twijfelachtig is ten gevolge van bvb. een 
faling, is het aangewezen om de betreffende vordering in de boekhouding als dubieus in te geven. 

 

Het beheren van dubieuze debiteuren gebeurt in verschillende stappen: 

 

1. Het toekennen van de status dubieus aan de factuur 

2. Het boeken van de waardevermindering 

3. Het boeken van de terugname van de waardevermindering 

4. Het boeken van de terugvordering van de BTW 

5. Het registreren van de definitieve afhandeling van de vordering 

 

Via Systeembeheer – Dossier Settings – Boekhouding (2) stelt u de grootboekrekeningen en het dagboek 
in die Adsolut moet gebruiken bij het genereren van dubieuze boekingen. 
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9.2 Verwerking  
 

9.2.1 Factuur dubieus boeken 
 

Om facturen dubieus te plaatsen gaat u naar 

 

Boekhouding- Ingave – Dubieuze debiteuren 

 

Hier krijgt u onmiddellijk een overzicht van de facturen die reeds dubieus geboekt zijn. Om facturen toe te 
voegen klikt u in het menu op ‘Selecteer facturen (F6)’ en selecteert u de facturen die u dubieus wil 
plaatsen.  

 

 

 

U krijgt een scherm waar u het boekjaar en de periode kan kiezen om de boeking te maken. In de 
‘Omschrijving’ kunt u ingeven waarom de vordering dubieus is. 
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Als u opslaat komt deze factuur bij dubieuze debiteuren en wordt de diverse boeking gegenereerd. U ziet 
de oorspronkelijke factuur met daaronder de overboeking naar de grootboekrekening dubieuze 
debiteuren (407000). Eveneens wordt de status van de factuur rechtsboven aangepast naar ‘Dubieuze 
debiteur'. 

 

 

 

9.2.2 Waardevermindering boeken 
 

In geval van faling mag u het bedrag van de btw terugvorderen. Dit behoort niet tot de 
waardevermindering. 

 
Om de waardevermindering te boeken klikt u bovenaan op Waardevermindering of F7. Het Boekjaar, de 
Periode, de Datum en de Omschrijving voor de diverse boeking dient u zelf in te vullen. Het Bedrag van de 
waardevermindering moet u eveneens manueel invullen. 
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Als u bewaart, wordt er opnieuw een diverse boeking gegenereerd. Ze wordt onderaan toegevoegd. 

 

 

 

9.2.3 Terugname waardevermindering boeken 
 
Het is mogelijk dat de curator u tijdens of na de juridische afhandeling van de faling toch een bepaald 
bedrag ter vereffening van uw vordering uitbetaalt. Dit bedrag moet als een terugname op de 
waardevermindering worden geboekt. 

 

De financiële verwerking gebeurt op de gebruikelijke wijze via Boekhouding – Financieel. In dit scherm 
kunt u de kolom Dubieuze factuur activeren via de veldkiezer. 
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Als u de factuur opnieuw opvraagt via Ingave – Dubieuze debiteuren ziet u dat het systeem de financiële 
boeking heeft toegevoegd. 

 

 

 

Om de boeking voor de terugname van de waardevermindering te genereren klikt u bovenaan op 
Terugname waardevermindering of F8. Het Boekjaar, de Periode, de Datum en de Omschrijving voor de 
diverse boeking dient u zelf in te vullen. Het Bedrag van de terugname waardevermindering moet u 
eveneens manueel ingeven. 
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Nadat u bewaart wordt er opnieuw een diverse boeking gegenereerd. Deze wordt eveneens onderaan  
toegevoegd. 

 

 

 

9.2.4 Terugvordering BTW 
 

Betreffende het boeken van de herziening van de btw zijn er 2 mogelijkheden: 

• U recupereert de btw op het ogenblik dat u vermoedt dat er geen enkele betaling van de 
betreffende factuur meer zal volgen. In dit geval klikt op bovenaan op de knop Terugvordering 
btw of F9. 

• U recupereert de btw bij de definitieve afhandeling van de dubieuze factuur. D.w.z. u wacht op 
het document van de curator waarin wordt meegedeeld dat er voor u als schuldeiser geen 
betaling meer zal volgen. 
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Indien u voor de 1ste mogelijkheid kiest, klikt u op Terugvorderen btw of F9. Het Boekjaar, de Periode, de 
Datum en de Omschrijving voor de diverse boeking dient u zelf in te vullen. Het Bedrag van de 
waardevermindering moet u eveneens manueel ingeven. 

 

 

 

Nadat u bewaart wordt er opnieuw een diverse boeking gegenereerd. Deze wordt opnieuw onderaan 
toegevoegd. 

 

Het spreekt voor zich dat het programma het te herziene btw-bedrag niet meer toont als we de definitieve 
afhandeling uitvoeren. 

  

9.2.5 Definitieve afhandeling 
 
Indien u geen wijzigingen meer verwacht in de toestand van de dubieuze factuur, registreert u de 
definitieve afhandeling. Het niet-vereffend bedrag wordt hierdoor als verlies in de boekhouding 
geaccepteerd.  

 

We kiezen hiervoor bovenaan voor Afhandelen debiteur of F10. Het Boekjaar, de Periode, de Datum en de 
Omschrijving voor de diverse boeking dient u zelf in te vullen. De bedragen stelt het programma zelf voor. 

 

 

Als u bewaart wordt er opnieuw een diverse boeking gegenereerd. Deze wordt opnieuw onderaan 
toegevoegd. 
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Oefening 

 

Klant Voddeleurs gaat in faling op 20/02/2023 

 

Factuur 202300014 mag op dubieus geplaatst worden. Boek eveneens de waardevermindering. 

 

Via de curator ontvangt u op 25/02/2023 € 484 ter vereffening van de vordering. Boek hier dan ook de 
terugname van de waardevermindering 

 

Op 28/02/2023 boekt u de definitieve afhandeling en recupereert u ook de reeds betaalde btw. 

 

 

 

 

10 . Afsluiten boekjaar 
Het afsluiten van een boekjaar gebeurt in 2 stappen. Deze worden meestal niet op hetzelfde ogenblik 
uitgevoerd, maar moeten wel in de aangegeven volgorde gebeuren. 

 

1. Aanmaken van het nieuwe boekjaar 
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2. Overbrengen van de saldo’s van de rekeningen, boeken van de afschrijvingen en definitief 
afsluiten van het boekjaar 

 

Alvorens elke stap uit te voeren is het raadzaam om een: 

• Kopie te nemen van het dossier (via MASTERKB, Kantoorbeheer, Relaties, Backup dossier) 

• Controle van de bestanden uit te voeren (via Parameters, Boekhouding, Boekhoudkundige 
controle) 

 De openstaande saldo’s van de relaties en leveranciers moet u in Adsolut niet overgedragen. Het 
programma brengt ze automatisch over naar het volgend boekjaar. 

10.1 Creatie nieuw boekjaar 
 

Zodra u in het nieuwe boekjaar wilt boeken, moet u het nieuwe boekjaar aanmaken. Na de creatie van het 
boekjaar kan u nog steeds boekingen doen in zowel aan- en verkopen als in financiële en diverse 
dagboeken van het voorgaande jaar, rekening houdend met de btw-aangifte. 

 

De creatie van het boekjaar gebeurt via 

 

Boekhouding – Algemeen – Boekjaar 

 

Hier verschijnt onmiddellijk een overzicht van de bestaande boekjaren. Via de knop Nieuw of  Ctrl+N kan 
u een nieuw boekjaar aanmaken. 

 

 

Vul bovenaan het nieuwe boekjaar in. De begin- en einddatum van het nieuwe boekjaar worden 
voorgesteld. Indien er reeds een boekjaar is verwerkt in Adsolut, is de begindatum niet wijzigbaar. De 
einddatum daarentegen kan te allen tijde worden aangepast. Indien bv. de algemene vergadering beslist 
dat het boekjaar wordt verlengd met 6 maanden, kunt u de einddatum hier wijzigen. 

 

In dit scherm bepaalt u eveneens de periodiciteit van de boekhoudperiodes (boekingstermijn) en van de 
BTW-aangifte. U kunt kiezen tussen maand-, kwartaal- of jaarperiodes. 
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Klik op OK om het nieuwe boekjaar te creëren. Zorg ervoor dat de periodes waarin u wenst te boeken 
geopend zijn. Zo niet kunt u niet boeken in de betreffende periode. De status van een periode kunt u te 
allen tijde wijzigen (open, niet open of afgesloten). 

 

 

 

→ Klik bovenaan onder Acties op Periodes (alle) openzetten of Ctrl+O) indien u alle periodes tegelijk wilt 
openen. 

 

Adsolut creëert standaard 15 periodes voor maandaangevers en 7 periodes voor kwartaalaangevers:  

- 00 voor de openingen van relaties, leveranciers en rekeningen 

- 01 t/m 12 voor de 12 maanden van het boekjaar of 01 t/m 04 voor de 4 kwartalen  

- 98 voor overlopende facturen (voorbeeld: na 20 januari 2023 ontvangt u een factuur gedateerd 
op december 2022. Als u ze boekt in periode 98 is ze opgenomen in de boekhouding van 2022 en  
wordt ze aangegeven in de btw-aangifte van januari 2023). 

- 99 voor de afsluitverrichtingen  

 

Onderaan in de statusbalk vindt u het actieve boekjaar terug. Als u het boekjaar wilt wijzigen, klikt u op 
het actieve boekjaar. In de lijst van boekjaren die opent, kiest u het gewenste boekjaar. Het programma 
vraagt vervolgens of u het gekozen boekjaar als standaard boekjaar wenst in te stellen.  

 

 

 

Via de knop Opslaan of via Ctrl + S  kunt u het nieuwe boekjaar bewaren. 

10.2  Instellen factuurnummering 
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Bij het begin van het nieuwe boekjaar moet u het eerstvolgend stuknummer ingeven dat u wenst te 
gebruiken bij het ingeven van aankopen, verkopen, financiële en diverse verrichtingen. Dit gebeurt via 

 

Boekhouding – Algemeen - Dagboeken 

 

U selecteert hier het gewenste dagboek en op het tabblad Boekjaren stelt u eenmalig het gewenste 
stuknummer in. U geeft in de betreffende kolommen het boekjaar, de periode en het eerstvolgend 
stuknummer in en u bewaart deze gegevens met Opslaan of via CTRL + S. 

 

 

→ Indien u dit niet doet, start Adsolut de nummering van ieder dagboek met het nummer 1. 

 

10.3  Overdragen van de saldo’s van de 
grootboekrekeningen 

 

De overdracht van de saldo’s van de rekeningen kan op eender welk moment worden uitgevoerd. Elke 
keer dat u de saldo’s van de rekeningen overdraagt worden de vorige saldo’s verwijderd. Van zodra het 
vorig boekjaar volledig is verwerkt kan u dit aangeven door het boekjaar definitief af te sluiten. De 
overdracht van de rekeningen gebeurt via: 

 

Boekhouding – Algemeen - Boekjaar 

 

Hier kiest u het boekjaar waarvan u de cijfers wilt overdragen. Vervolgens klikt u bovenaan op Overdragen 
rekeningen. 
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Eerst verschijnt de vraag of de afschrijvingen reeds werden geboekt. Voor meer uitleg betreffende het 
boeken van afschrijvingen verwijzen we naar het betreffende hoofdstuk in deze syllabus (vanaf p. 48). 

 

 

 

Als u kiest om de rekeningen over te dragen verschijnt de vraag om het vorig boekjaar definitief af te 
sluiten. 

 

 

 

Zolang u het boekjaar niet definitief afsluit kan u de overdracht herhalen. Indien u kiest om het boekjaar 
definitief te maken, moet deze ongedaan gemaakt worden om de overdracht te herhalen. Het ongedaan 
maken van een definitieve afsluiting kan u door ‘Afsluiting definitief’ uit te vinken. 
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Na de overdracht van de rekeningen wordt er een diverse boeking gegenereerd in het ‘Openingsdagboek’. 

11 Boekhoudkundige lijsten 

11.1 Balansen 
 

Afdrukken – Balans 

 

 

 

In bovenstaand scherm kan u 2 periodes met elkaar vergelijken. 

Per periode bepaalt u of u: 
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• Simulaties wilt opnemen (zie ook standaardboekingen) 

• Afschrijvingen wenst op te nemen 

• Eindsaldi van vorig jaar wilt opnemen (handig indien de saldi van de rekeningen nog niet zijn 
overgedragen naar het nieuwe boekjaar) 

 

Standaard wordt de balans afgedrukt. Hierbij krijgt u steeds een voorstelling volgens het schema van de 
jaarrekening: actief, passief, kosten en opbrengsten.  

 

U kunt er ook voor kiezen om de proef- en saldibalans, balans eenmanszaken,  de klantenbalans en/of de 
leveranciersbalans af te drukken door de gewenste opties aan te vinken. 

 

De proef- en saldibalans wordt gesorteerd per rekening met vermelding van de totalen. Standaard wordt 
er getotaliseerd op 2 cijfers.  

 

Voorbeelden: 

 

1. BALANS 

 

 

 

2. PROEF- EN SALDIBALANS 
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3. Detail fiscale balans eenmanszaken 
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4. Leveranciersbalans 
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11.2 Grootboeken 
 

De grootboeken kan u op 2 manieren afdrukken. 

 

1.VIA HET MENU GROOTBOEKEN ONDER AFDRUKKEN 

 

Afdrukken - Grootboeken 

 

In het menu dat verschijnt kunt u per boekjaar, per periode en per dagboek de nodige selecties maken. 

Indien u voor een bepaald soort dagboek slechts één dagboek selecteert, kunt u een van – tot 
documentnummer ingeven. Voorbeeld: u drukt van één aankoopdagboek de nummers 1 tot 20 af. 

 

Duid steeds aan of u een grootboek van de relaties, leveranciers of rekeningen wenst. 

 

De afgepunte boekingen worden standaard mee opgenomen. Indien u dit niet wenst, vinkt u het 
betreffende vakje uit. 

Als u op  klikt verschijnt de afdruk op het scherm. Vink het vakje naast Preview uit als u op 
papier wenst af te drukken. 

 

Kiest u voor het grootboek van de leveranciers, dan verschijnt een overzicht van alle (openstaande) 
documenten per leverancier. 

De bewegingen zijn gesorteerd op leveranciersnaam en vervolgens op datum. U kunt deze sorteringen 
wijzigen. 
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Indien het totaal van bepaalde documenten op nul komt, maar deze documenten toch nog verschijnen op 
deze lijst, dan zijn de facturen, creditnota's en betalingen niet afgepunt t.o.v. elkaar. Het is aan te raden 
om eerst de nodige afpuntingen uit te voeren indien u een overzicht wenst van enkel de nog openstaande 
documenten.  

De optie Opening opnemen (Rek.) laat toe om een grootboek op te vragen over twee periodes die niet in 
hetzelfde boekjaar vallen (vb. van 2019/12 tot 2020/01).  Indien de saldo’s van de klanten en leveranciers 
al overgedragen zijn, kunt u er via deze optie voor zorgen dat de bedragen van de openstaande facturen 
slechts één keer worden opgenomen in het grootboek. 

Onderaan bestaat ook de optie Exporteer documenten naar. Hier kan u aanduiden op welke locatie een 
folder moet worden aangemaakt met daarin al de documenten die zijn gekoppeld aan de boekingslijnen. 
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In het afdrukvoorbeeld vindt u bovenaan rechts in het menu de mogelijkheid om het grootboek van 
Relaties, Leveranciers en Rekeningen te exporteren en te mailen. Dit kan in verschillende formaten: Pdf, 
HTML, XLS, CSV,….  

 

 

 

2.VANUIT DE LIJSTSCHERMEN VAN RELATIES, LEVERANCIERS EN REKENINGEN 

 

Onder het menublok Beheer kunt u vanuit de lijstschermen met de reeds geboekte documenten op 
relaties, leveranciers en rekeningen eveneens een grootboek genereren. 

 

Om de lijnen waarvan u het grootboek wenst te selecteren, gaat u als volgt te werk: 

- Druk de CTRL-toets in en klik de gewenste lijnen aan 

Of 
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- Klik op de eerste lijn van een selectie, houd de SHIFT-toets ingedrukt en klik op de laatste lijn 
om een reeks te selecteren. 

 

 

 

Klik vervolgens bovenaan in het menu op Grootboek (CTRL + P). 

Hetzelfde scherm als hierboven verschijnt. De optie Enkel selectie is aangevinkt en wijst erop dat enkel 
van de geselecteerde lijnen een grootboek zal worden afgedrukt. 
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