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Adsolut Boekhouden - Fiscaal Dossier 

 

 

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.  

  



 

Adsolut Boekhouden  3 

 

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.  

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). 

2.1 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   
import uit Excel F9   
overzicht verrichtingen per grootboek F10   
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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 Doel van het Fiscaal Dossier 
 

In ieder boekhouddossier in Adsolut kan u gebruik maken van het Fiscaal Dossier. 

 

 

Dit Fiscaal Dossier kan u gebruiken voor het opstellen van een jaarafsluiting alsook voor het opstellen van 
diverse tussentijdse resultaten. 

U kan in het overzicht van de Fiscaal Dossier steeds bij omschrijving terugvinden waarvoor dit Fiscaal 
Dossier gemaakt werd en u kan dit document ten alle tijden terug raadplegen. 

 

 

 

Vanuit uw Fiscaal Dossier kan er een overzicht verworpen uitgaven afgedrukt worden en voorzien wij een 
doorstart naar de pakketten Accon en Superfisc Venb. 

We voorzien ook een jaarrapport wat u aan de klant kan bezorgen en zelf kan bijvullen met de nodige 
bijlagen. 
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4 Instellingen 

4.1 Instellingen subdossier 

4.1.1 Grootboekrekening 

 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de functies die het Fiscaal Dossier voorziet, zijn er een aantal 
instellingen die in het boekhoudplan dienen te gebeuren.  U kan deze best in orde zetten vooraleer u 
begint met boeken van de stukken. 

 

Het gaat hier om koppelingen die gemaakt kunnen worden tijdens het boeken. 

 

Boekhouding - Beheer – Boekhoudplan 

Fiscaal – Ingave – Boekhoudplan  
 

 

 

Uitsplitsen naar 

 

Deze optie geeft u de mogelijkheid om bij bepaalde rekeningen extra informatie bij te houden. 

 

Beleggingsportefeuille 

De participaties en beleggingsportefeuille van een bedrijf kunnen in Adsolut worden geregistreerd. 
In het boekhoudplan kunt u per rekening aangeven of er een beleggingsportefeuille moet worden  
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bijgehouden. Participaties worden in de beleggingsportefeuille afzonderlijk bijgehouden. 
 

Ereloon 281.20 en Ereloon 281.50 

Deze uitsplitsing geeft u de mogelijkheid om de ereloonfiches van de erelonen op te maken en te 
verwerken via Belcotax. Het soort ereloon bepaalt u in de grootboekrekening. 

 

Investering 

Adsolut creëert automatisch een investeringsfiche die wordt opgenomen in de afschrijvingstabel. De 
afschrijvingsrekening, de kostenrekening, de afschrijvingsmethode en het aantal afschrijvingsjaren worden 
in de grootboekrekening ingegeven. De voorgestelde gegevens kunnen tijdens het boeken steeds worden 
gewijzigd. 

 

Kapitaal  

Bij het boeken van een kapitaalsverhoging of verlaging, krijgt u de mogelijkheid om het type, subtype en 
het aantal aandelen mee te geven met als doel deze toe te lichting in het rapport. 

 

Lening intrest en Lening kapitaal 

Kiest u voor deze optie dan vraagt het programma bij elke boeking over welke lening/krediet het gaat. Per 
lening of krediet kunt u achteraf een overzicht opvragen van de betreffende aflossingen (intrest + kapitaal). 

Indien u de bankuittreksels boekt via CODA gebeurt dit automatisch. 

 

Onroerend 

Bij elke boeking kunt u specifiëren op welk onroerend goed de ingave betrekking heeft. Zo kunt u later per 
gebouw een overzicht opvragen van de kosten ervan.  

 

Polis 

Polissen creëert u via Fiscaal, Polissen.  

Bij het boeken van de factuur van bijvoorbeeld een autoverzekering vraagt het programma de termijn 
waarover de verzekering loopt. Het programma draagt een gedeelte van de kosten van de polis die 
betrekking hebben op het volgend boekjaar over indien dit in de fiche van de polis is aangevinkt. Bij de 
opmaak van het Fiscaal Dossier wordt de berekening van de overlopende rekeningen voorgesteld. U krijgt 
per polis ook een overzicht van de betaalde termijnen (kwijtingen). Bovendien wordt er achterliggend een 
berekening gemaakt van de verworpen uitgaven. 

 

Termijn 

Het programma draagt het gedeelte van de kosten (vb. Abonnementen, licenties,…) die betrekking hebben 
op het volgend boekjaar over. Bij de opmaak van het Fiscaal Dossier wordt de berekening van de 
overlopende rekeningen voorgesteld. 

 

 

Verkeersbelasting 

Voertuigen creëert u via Fiscaal, Voertuigen. 

Het programma draagt een gedeelte van de kosten van de verkeersbelasting die betrekking hebben op het 
volgend boekjaar over indien dit in de fiche van het voertuig is aangevinkt. Bij de opmaak van het Fiscaal 
Dossier wordt de berekening van de overlopende rekeningen voorgesteld. Bovendien wordt er 
achterliggend een berekening gemaakt van de verworpen uitgaven. 
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Verkoop investering 

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. 

 

Voertuig 

Voertuigen creëert u via Fiscaal, Voertuigen. 

Indien u een rekening uitsplitst volgens voertuig, vraagt Adsolut bij het boeken van kosten voor 
bijvoorbeeld onderhoud over welk voertuig het gaat. In de boeking verschijnt op de lijn van de 
kostenrekening in de kolom Type een wagen. Indien u hier met de muisaanwijzer naar verwijst, ziet u over 
welke wagen het gaat. Bovendien wordt er achterliggend een berekening gemaakt van de verworpen 
uitgaven. 

 

Tabblad Fiscaal 

 

 

 

Een aantal instellingen op het boekhoudplan kan u nog aanpassen tot op het moment dat u een Fiscaal 
Dossier gaat maken. 

 

U kan deze instellingen ook reeds opnemen in uw sjabloon dossier, zodat deze voor ieder dossier 
hetzelfde zijn. 

 

Rubriek onderneming Onder welke rubriek komt deze boekhoudrekening 
terecht 

Rubriek vzw Onder welke rubriek komt deze boekhoudrekening 
terecht bij de keuze vzw 

Werkbladcode U kan een standaard werkbladcode meegeven aan 
de rekening. Deze duidt een status aan in hoeverre 
het uit te voeren werk is afgehandeld. 
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Toelichting Moet er een toelichting gemaakt worden voor deze 
rekening 

Klant Moet de toelichting vermeld worden in de afdruk 
voor de klant 

Bank Moet de toelichting vermeld worden in de afdruk 
voor de bank 

Fiscus Moet de toelichting vermeld worden in de afdruk 
voor de fiscus 

Grootboek naar toelichtingen Er wordt automatisch een overzicht van de niet-
afgepunte boekingen in de toelichting geplaatst 

Verworpen uitgaven volgens CO²uitstoot Het percentage verworpen uitgaven zal berekend 
worden aan de hand van de CO² uitstoot ingegeven 
op de voertuigfiche 

Type Bij de toelichting zal op basis van het geselecteerde 
type een overzicht getoond worden. 

 

 

 

In dit kader kunt u de verworpen uitgaven ingeven onder de kolom ‘% wettelijk’.  Dit is het fiscaal aanvaard 
%.( vb restaurantkosten 69%). In de kolom ‘Rubriek verw. Uitg.’ bepaalt u onder welke fiscale rubriek deze 
terecht moet komen. 

→ Indien nodig kunt u een grootboekrekening aan meerdere fiscale rubrieken koppelen. Hiervoor kan u 
de velden ‘2 de % wettelijk’ en ‘2 de rubriek verw.’ gebruiken. 

 

Bij “% beroep” geeft u voor de eenmanszaken het beroepsmatig aftrekbaar percentage in voor de 
berekening van de beroepskosten. 

 

Jaarlijks kan u de velden ‘Rentevoet Debet’ en ‘Rentevoet Credit’ invullen.  Via Afdrukken – Overzicht rente 
(Ctrl+Shift+P) kan u een overzicht opvragen van de berekening van de rente op basis van de boekingen van 
het geselecteerde boekjaar. 

 

In het volgende hoofdstuk zullen we deze ingaven toelichten samen met de bijbehorende parameters. 
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Oefening 
Wijzig en/of verifieer de gegevens van onderstaande grootboekrekeningen 

 

Rekeningnummer Omschrijving Specificaties 

411000 TE ONTVANGEN BTW Werkbladcode ? 

451000 TE BETALEN BTW Werkbladcode ? 

623060 BIJDRAGE MAALTIJDCHEQUES 100% verworpen 
uitgaven (2021) 

Rubriek: 1215 

Type: Maaltijdcheques 

Toelichting 

Werkbladcode I 
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5 Parameters 
 

In het menu fiscaal vindt u een aantal lijsten met parameters (1) terug. Dit zijn keuzemenu’s die u in de 
ingave-schermen kan gaan gebruiken. 

 

 

 

→ Bepaalde parameters kunnen ook reeds in uw sjabloondossiers worden ingegeven/bijgewerkt, zodat u 
deze niet per dossier moet bijwerken.  

5.1.1 Type leningen 

Parameters – Type leningen 
 

 

 

Deze lijst wordt standaard meegeleverd, maar kan steeds worden uitgebreid. Hier kan men eveneens 
bepalen of de gegevens moeten worden opgenomen op de toelichting van de jaarrekening. Deze types kan 
men nadien koppelen aan de leningen.  

5.1.2 Aard voertuig 

Parameters – Aard voertuig 
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Deze lijst wordt standaard meegeleverd. Hier kan u instellen of de gegevens moeten worden opgenomen in 
de verworpen uitgave. Deze ‘Aard voertuig’ kan men koppelen aan de voertuigen. 

5.1.3 Type onroerendgoed 

Parameters – Type onroerendgoed 

 

 
 

Deze types kan men koppelen aan de creatie van het onroerend goed. Bij de creatie van het type kan men 
bepalen welke tabbladen er moeten worden getoond bij de aanmaak van het onroerend goed. 

5.1.4 Verzekeringsmaatschappen 

Parameters – Verzekeringsmaatschappen 
Deze lijst van verzekeringsmaatschappijen zijn per dossier te bepalen, maar kunnen eventueel ook 
ingegeven worden in het sjabloondossier. 

Bij de creatie van de maatschappij kan u de adresgegevens en contactgegevens invullen. 

De verzekeringsmaatschappij kan nadien gekoppeld worden aan de creatie van de polissen. 

Onderaan kan u dan per maatschappij zien welke polissen hieraan gekoppeld zijn. 

 

 

5.1.5 Soorten polis 

Deze lijst is eveneens per dossier te bepalen, maar kunnen eventueel ook ingegeven worden in het 
sjabloondossier.  



 

Adsolut Boekhouden  18 

 

Bij de creatie van de ‘soort polis’ kan u instellen of u een voertuig of een onroerend goed moet koppelen 
aan deze polis. 

 

Parameters – Soorten polis 
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6 Ingave 

6.1 Leningen 

6.1.1 Creatie leningen 

De optie leningen geeft u de mogelijkheid om de volledige aflossingstabel in te geven en hieraan dan de 
effectieve betalingen te koppelen. De leningen kan u aanmaken/opvragen via: 

 

Ingave - Leningen 
 

Via de knop Nieuw of  Ctrl+N kan u een nieuwe lening aanmaken. 

 

Bij het aanmaken van een nieuwe lening is het belangrijk dat het tabblad “Algemeen” volledig wordt 
ingevuld. 

 

 

 

ID Nummering die Adsolut automatisch geeft 

Leverancier Optioneel kan u hier een leverancier koppelen 

Doel Doel van de lening 

Contractnr Contractnummer van de lening 

Actief Hier kan een afgeloste lening op non-actief gezet 
worden 

Voertuig/Onroerende goed U kan ook hier een voertuig of onroerend goed 
koppelen 

Bedrag/intrest % (reëel)/herzieningsperiode Cfr. Aflossingstabel van de bank 

Type lening Hier verwijzen we naar de parameter “Type leningen” 
die u kan aanmaken via Parameters – Type lening 
(p18) 
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Type lening toelichting 
jaarrekening 

Deze types kunnen niet uitgebreid worden, omdat ze de codes voor 
de neerleggingsjaarrekening bevatten (hiervoor tonen we u 
verderop een afdruk) 

Begindatum/einddatum/beginda
tum aflossingen 

Cfr. Aflossingstabel van de bank 

Looptijd Aantal aflossingen (manueel in te vullen) 

Periodiciteit betalingen 
kapitaal/intrest 

 

 

Wanneer u al deze gegevens ingevuld hebt, zal Adsolut een lege aflossingstabel aanmaken onder het 
tabblad “Aflossingen”. 

We zullen nu even overlopen hoe we deze aflossingstabel zo efficiënt mogelijk kunnen opvullen. 

Om de aflossingstabel op te vullen maken we gebruik van bovenstaande knoppen Aflossingstabel 
(opnieuw) opvullen en Tabel opvullen vanuit 1ste aflossing.  

 

 

 

Van zodra het tabblad “Algemeen” is ingevuld, kunt u via de knop Aflossingstabel (opnieuw) opvullen de 
volledige aflossingstabel vervolledigen. Indien hier toch nog een afwijking is met de aflossingstabel van de 
bank, kunt de 1ste aflossing aanpassen om vervolgens de tabel opnieuw op te vullen via de knop Tabel 
opvullen vanuit 1ste aflossing. 

 



 

Adsolut Boekhouden  21 

 

 

 

 

U heeft nu een volledige aflossingstabel 

U kan steeds de waarden van intrest en kapitaal nog manueel aanpassen om ervoor te zorgen dat de 
aflossingstabel binnen Adsolut volledig overeenstemt met de aangeleverde tabel van de bank. 

Eventueel kan u de intrest nog laten opvullen via 1 van de 4 intrestberekeningsmethodes die u bovenaan 
kan terugvinden. 

 

Methode 1: Intrest wordt berekend en naar beneden afgerond 

Methode 2: Intrest wordt berekend ifv het aantal kalenderdagen van vorige maand 

Methode 3: Intrest wordt berekend en naar boven/beneden afgerond 

Methode 4: Intrest wordt berekend ifv het aantal kalenderdagen van huidige maand 

 

→ De aflossingstabel kan eventueel ook vanuit Excel geïmporteerd worden. 

 

Oefening 
Nieuwe lening: 

Investeringskrediet voor aankoop warmtepomp bij KBC 

Contractnr: 12445442 

Bedrag: 15000 Euro 

Intrest %: 1.97% 

Begin datum: 01/12/2021 (looptijd 12 maanden) 

Einddatum: 30/11/2022 
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6.1.2 Lijst leningen 

Hier hebt u de mogelijkheid om twee afdrukken te maken. 

 

Leningen fiscaal 

Afdrukken – Leningen (fiscaal) 
Deze afdruk geeft een overzicht per lening van de af te lossen bedragen op lange en korte termijn. 

Tevens ziet u hierop de in te vullen codes van de jaarrekening NBB staan, op basis van het gekozen “Type 
lening toelichting jaarrekening”. 

 

 

Bij het oproepen van dit rapport kan u hier ook de keuze maken verkort schema of volledig schema,  

Op basis van deze keuze zullen de codes van de neerleggingsjaarrekening aangepast worden: 

 

 

 

Aflossingstabel 

 

Afdrukken – Aflossingstabel 
Hier kan de theoretische aflossingstabel worden afgedrukt en kan u de keuze maken om kapitaal en 
intresten te totaliseren per boekjaar en/of per kalenderjaar. 
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6.2 Voertuig 

Met de keuze ‘uitsplitsing naar voertuig’ dient u per boekingslijn op deze grootboekrekening een keuze te 
maken uit de ingegeven voertuigen.  

Dit heeft tot doel dat je niet meer per aftrekpercentage een boekhoudrekening dient aan te maken, maar 
alles kan centraliseren op 1 rekening per kostentype. 

Achterliggend zal door de uitsplitsing op de voertuigfiche een overzicht van de kosten worden 
bijgehouden. 

6.2.1 Creatie voertuigen 

 

De voertuigen kan u aanmaken/opvragen via: 

 

Ingave - Voertuigen 
 

Via de knop Nieuw of  Ctrl+N kan u een nieuw voertuig aanmaken. 

 

U zal zien dat deze fiche heel uitgebreid is.  We duiden even aan in onderstaand scherm wat het doel is van 
al deze velden: 

 

 

 

Merk Cfr. Inschrijvingsbewijs van de auto 

Type Cfr. Inschrijvingsbewijs van de auto 

Chassisnr Cfr. Inschrijvingsbewijs van de auto (voor margeregeling) 

Nrplaat Cfr. Inschrijvingsbewijs van de auto (voor herkenning OCR) 

Brandstof Type brandstof via keuzemenu te bepalen om het VAA te berekenen 

CO² NEDC (oude norm) Op basis van deze parameter zal de berekening van de verworpen uitgaven 
+ VAA gebeuren.  

CO² WLPT (nieuwe norm) Vanaf 2021 zal rekening gehouden worden met de nieuwe norm voor de 
berekening van de verworpen uitgaven + VAA. 

Niet aftrekbare BTW Hier kan u afwijken van het percentage van de niet-aftrekbare BTW dat 
ingegeven is op de boekhoudrekening.  Wanneer dit veld leeg is, dan wordt 
het percentage niet aftrekbare BTW genomen dat is ingegeven op de 
rekening. Voor het gedeelte BTW niet aftrekbaat moet niet nogmaals het 
voertuig worden toegekend. Dit gebeurt automatisch en is ook terug te 
vinden in de toelichting. 
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Datum 1ste inschrijving Cfr. Inschrijvingsbewijs van de auto (voor de berekening VAA) 

Datum inschrijving Cfr. Inschrijvingsbewijs van de auto (voor de berekening VAA) 

Datum uit dienst Vanaf deze datum wordt geen voordeel berekend  

Aard van het voertuig Deze parameter bepaalt of dit voertuig wordt opgenomen in de verworpen 
uitgaven 

Cataloguswaarde Noodzakelijk voor de berekening van het voordeel alle aard 

Eigendomstitel Via Parameters – Eigendomstitel voertuig kan deze lijst worden uitgebreid 

 

Het gedeelte van de over te dragen kosten heeft in het geval van de voertuigen betrekking op de 
verkeersbelasting. 

 

 

 

In het boekhoudplan kan u ook uitsplitsen naar “verkeersbelasting” 
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Wanneer er op deze rekening geboekt wordt, zal er niet enkel een voertuig toegewezen moeten worden, 
maar ook een termijn: 

 

 

 

Wanneer in de voertuigfiche het vinkje “Overdracht verkeersbelasting” aanstaat, zal er, bij het aanmaken 
van een Fiscaal Dossier, op basis van de velden ‘Van datum’ en ‘Tot datum’ een berekening gebeuren van 
de over te dragen kosten. 

 

De boeking wordt dan aangemaakt op basis van de rekeningnummers die ingesteld werden in de 
voertuigfiche. U kan deze functie in- of uitschakelen door het vinkje ‘Overdracht verkeersbel.’ op de 
voertuigfiche aan of uit te zetten. 

 

In het tabblad Bestuurder voertuig wordt de persoon aangegeven vanaf welke datum deze met het 
voertuig rijdt. Dit kan gaan over een bedrijfsleider of een medewerker van de vennootschap die potentieel 
met een bedrijfswagen rijdt. 

 

 

De bedrijfsleiders kunt u aanduiden in de MasterKB op het tabblad  Benoemingen onder Juridisch. 
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De medewerkers kunnen per dossier worden ingesteld via het menu Parameters - Medewerkers.  

 

 

 

Eveneens duidt u hier ook aan of de bestuurder over een tankkaart beschikt. Dit om het voordeel alle aard 
van deze medewerker te kunnen berekenen. (tankkaart aangevinkt=40%, anders 17%). 

 

 

 

Wanneer alle gegevens ingevuld zijn en de gebruiker/bestuurder is gedefinieerd, dan kan u de berekening 
van het voordeel alle aard afdrukken (p34). 

 

In het tabblad Grootboek vindt u de boekingen terug die gekoppeld zijn aan het voertuig.  Links beneden 
ziet u dat er een standaard filter staat op het actieve boekjaar.  U kan deze filter uitzetten om de 
boekingen van alle boekjaren te zien. 
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In het tabblad Fiscaal geven we de gegevens in voor de berekening van de verworpen uitgaven. 

 

 

 

Voor de berekening van de verworpen uitgaven wordt het ‘% wettelijk’ gebruikt indien in de 
grootboekrekening ‘Verworpen uitgave volgens CO²’ is aangevinkt. Het ‘% wettelijk’ kunt u steeds laten 
bijwerken via de knop ‘% VU bijwerken’ of ‘Shift+F7’. De berekening van het ‘% wettelijk’ lichten we hier 
verder toe. 

 

Berekening van het % wettelijk 
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1. Rechtspersonen 
a. Boekjaren die aanvangen voor 1/1/2020 

 

De oude regeling volgens de 7-schijven van aftrekbaarheid is van toepassing van het type 
brandstof en de CO²-uitstoot. 

 

Diesel  

Co²-uitstoot 

Benzine 

Co²-uitstoot 

% wettelijk aftrekbaar 

<= 60 gr <= 60 gr 100% 

> 60-105 gr > 60-105 gr 90% 

106-115 gr 106-125 gr 80% 

116-145 gr 116-155 gr 75% 

146-170 gr 146-180 gr 70% 

171-195 gr 171-205 gr 60% 

>195 gr >205 gr 50% 

 

Elektrische voertuigen = 120% aftrekbaar 

LPG, aardgas volgens het systeem van de benzine. 

Hybride voertuigen: diesel (hybride) volgens systeem diesel, diesel (hybride) volgens 
systeem benzine. 

 

b. Boekjaren die aanvangen vanaf 1/1/2020 (aanslagjaar 2021) 
 

De aftrekbaarheid van de kosten van een voertuig zijn afhankelijk van het % CO²-uitstoot 
en moet per voertuig berekend worden. 

 

FORMULE: 120% -(0.5% x Coëfficient brandstoftype x CO²-uistoot NEDC) 

 

Het resultaat wordt beperkt tot maximaal 100% en minimaal 50%. Indien de CO²-uitstoot 
van het voertuig 200gr/km of meer bedraagt wordt de minimale beperking (50%) 
verlaagd naar 40%. 

 

Coëfficient brandstoftype: 

Diesel = 1 

Benzine, LPG, biobrandstof = 0,95 

Aardgas CNG (<12 fiscale PK) = 0,90 

 

Elektrische voertuigen volgen niet de formule. Deze zijn steeds voor 100% aftrekbaar. 

LPG, aardgas volgen het systeem van de benzine 

Hybride voertuigen (= voertuig uitgerust met elektromotor): diesel (hybride) volgens 
systeem diesel, benzine (hybride) volgens systeem benzine 

Valse hybride (= hybride voertuig met CO²-uitstoot groter dan 50 gr of een batterij met 
energiecapaciteit van minder dan 0.5 KWH per 100 kilogram wagengewicht): Hier zal de 
CO²-uitstoot bepaald worden door de CO²-uitstoot van een niet-hybride 
overeenstemmend model. Indien er geen overeenstemmend model bestaat wordt de 



 

Adsolut Boekhouden  29 

 

CO²-uistoot vermenigvuldigd met de factor 2,5. Hiervoor kunt u het veld ‘geen 
overeenstemmend voertuig’ aanvinken. 

  

2. Natuurlijke personen (eenmanszaken) 
a. Boekjaren van 1/1/2018 tot en met 31/12/2019 

De berekening die we gebruiken in de vennootschappen wordt hier gevolgd, behalve 
indien de uitkomst  kleiner is dan 75%, dan wordt de berekening beperkt tot 75%. 

b. Boekjaren met begindatum vanaf 1/1/2020 
Datum inschrijving voor 1/1/2018 

De berekening die we gebruiken in de vennootschappen wordt hier gevolgd, behalve 
indien de uitkomst  kleiner is dan 75%, dan wordt de berekening beperkt tot 75%. 

Datum inschrijving vanaf 1/1/2018 

De nieuwe berekeningsregels zijn van toepassing volgens de eerder aangegeven formule 
zonder beperking tot 75% aftrekbaarheid. 

 

6.2.2 Lijst voertuigen 

 

Grootboek 

Afdrukken – Grootboek voertuigen 
 

Via deze afdruk kan u een overzicht afdrukken van al de boekingen die gekoppeld zijn aan een voertuig.  

 

 

 

U kan ook kiezen om een detail per grootboekrekening af te drukken. 
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Fiche VAA 

 

Deze kan u vanuit de voertuigfiche afdrukken via 

Afdrukken – Voordeel alle aard (Ctrl+Shift+P) 
 

In het selectiescherm bepaalt u van welke medewerker u de fiche wil afdrukken. Eveneens duidt u hier aan 
of u de berekening wil maken om te verwerken in de boekhouding (basis=boekjaar) of om te aan te geven 
in de aangifte Personenbelasting (basis=kalenderjaar). 
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Oefening 
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Via de aankoopketting mogen volgende facturen worden ingeboekt: 
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6.3 Polissen 
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In het boekhoudplan van Adsolut hebt u de mogelijkheid om uit te splitsen naar “Polis” 

 

 

 

Hiermee kan er een overzicht bijgehouden worden van de kosten per verzekeringspolis. U dient hiervoor 
natuurlijk in Adsolut een overzicht te voorzien van alle polissen die er zijn in een boekhouddossier.  

6.3.1 Creatie polissen 

 

De polissen kan u aanmaken/opvragen via: 

 

Ingave - Polissen 
 

Via de knop Nieuw of  Ctrl+N kan u een nieuw polis aanmaken. 
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We overlopen even de in te vullen velden: 

 

ID Automatische nummering gegeven door Adsolut 

Polisnr. Cfr. Verzekeringspolis 

Vlootnr. Optioneel 

Maatschappij Verzekeringsmaatschappijen kan u aanmaken via 
Parameters – Verzekeringsmaatschappen (p7) 

Makelaar Keuze uit de leverancierslijst 

Beschrijving Optioneel 

Soort Polis De soorten polissen kan u aanmaken via 
Parameters – Soorten polis (p7) 

Termijn kwijting Informatief en bepaald de “tot” datum bij het 
inboeken 

Startdatum Informatief 

Einddatum Informatief 

Vervaldatum Informatief 

 

 

Wanneer er op een rekening geboekt wordt, die is uitgesplitst naar Polis, zal er ook een termijn kunnen 
worden ingegeven: 
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Wanneer in de fiche van de polis het vinkje “Overdracht” aanstaat, zal er, bij het aanmaken van een Fiscaal 
Dossier, op basis van de “van” “tot” datum een berekening gebeuren van de over te dragen kosten. 

 

De boeking wordt dan door Adsolut voorgesteld op basis van de rekeningnummers die ingesteld werden in 
de fiche van de polis. 

 

U kan deze functie in- of uitschakelen door het vinkje op de polis aan of uit te zetten. 

 

Ook hier vindt u onder het tabblad “grootboek” de boekingen terug die gekoppeld werden aan deze polis. 

 

 

 

U kan in dit geval ook onder de voertuigfiche deze boeking terugvinden, aangezien hier ook een koppeling 
met het voertuig gelegd werd. 
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→ Het overzicht van de verzekeringsmaatschappijen en soorten polis kunt u zelf aanmaken (p19).  
Wanneer dit voor iedere dossier op dezelfde manier kan, is het misschien een goed idee om deze lijst op 
te nemen in uw sjabloondossiers. 

 

Oefening 
 

Boek via de aankoopketting volgende factuur op 12/12/2021: 

Leverancier: AG Insurance 

Factuur: 202112326 

Factuurbedrag: 263,51 

Autoverzekering voor periode van 17/12/2021 tot 17/12/2022  

Gegevens polis:  

Polisnr.: 121452 

Autoverzekering Renault Clio 1-SZL-867 
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6.4 Onroerend 

 

Onder dit menu kunt u de verschillende onroerende goederen ingeven. Het ingeven van de onroerende 
goederen kan u ook gebruiken om een opsplitsing van de kosten per onroerend goed te hebben, zonder 
hiervoor aparte rekeningen te moeten gebruiken. 

 

In het boekhoudplan kiest u dan op voor het uitsplitsen naar “onroerend” 

 

 

 

De fiche van het onroerend goed bevat veel gegevens die u informatief kan opvullen.   

6.4.1 Creatie onroerend 

 

Het onroerend goed kan u aanmaken/opvragen via: 

 

Ingave - Onroerend 
 

Via de knop Nieuw of  Ctrl+N kan u een nieuw onroerend goed aanmaken. 
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In het veld ‘Type onroerend goed’ hebt u de mogelijkheid om een lijst te maken. Deze kan u aanmaken via 
Parameters – Type onroerend goed (p19)  In deze lijst kan u zelf bepalen welke tabbladen naar voorkomen 
bij deze keuze. 

In het tabblad Grootboek vindt u de boekingen terug die gekoppeld zijn aan het onroerend goed.  Links 
beneden ziet u dat er een standaard filter staat op het actieve boekjaar.  U kan deze filter uitzetten om de 
boekingen van alle boekjaren te zien. 

 

 

 

 

Op het tabblad Eigendom kan u de ‘soort eigendom’ (Parameters – Eigendomstitel) selecteren. 
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Op de tabbladen Verhuurd en Gehuurd kan u de gegevens betreffende de verhuurder of huurder 
vervolledigen. 

 

Tevens kan u de gekoppelde verzekeringspolissen aan dit onroerend goed terugvinden onder het tabblad 
polissen. 

 

 

 

Oefening 
 

Boek via de aankoopketting volgende factuur:  
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6.5 Beleggingsportefeuille 

 

Bij de optie beleggingsportefeuille is het mogelijk om een overzicht bij te houden van aangekochte 
participaties. In eerste instantie dient u op het boekhoudplan aan te geven dat er een uitsplitsing dient te 
gebeuren. 

 

 

 

Wanneer u bij de aankoop van effecten een boeking doet op deze grootboekrekening, dan krijgt u volgend 
scherm. Hier kan u de aankoopgegevens van de beleggingsportefeuille invullen. 
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Van zodra we dit opslaan, kunt u de beleggingsportefeuille opvragen via: 

 

Ingave – Beleggingsportefeuille 
 

 

 

Naam Beschrijving van de aangekochte effecten 

Aankoopgegevens Verplicht in te vullen, zodat bij verkoop de meer- of minderwaarde 
automatisch berekend kan worden 

Rekening Gekoppelde rekening -> 

Uitsplitsen naar: “beleggingsportefeuille” moet aanstaan in het 
boekhoudplan van deze rekening 

Participatie in U kan via het menu een participatie aanmaken -> 

Dit is de entiteit vanwaar er eventueel aandelen gekocht zijn.  

Type belegging Standaard meegeleverde lijst waaruit u een keuze kan maken 

Aandelen in bezit Hier ziet u in 1 oogopslag hoeveel effecten er nog in bezit zijn van deze 
klant op basis van de gekopppelde verkoopboekingen 

Tabblad verkopen Hier vindt u een overzicht van de verkochte effecten met een vermelding 
van de meer-of minderwaarde 

 

Wanneer u een verkoop van onze belegging boekt, zal u bij het boeken kunnen kiezen over welke 
beleggingsportefeuille het gaat. 
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U vult dit scherm aan met de gegevens van de verkoop en er zal een berekening gemaakt worden van de 
meer- of minderwaarde.  De grootboekrekening voor de meer-of minderwaarde kan u instellen via 
Systeembeheer – Dossier Settings – Boekhouding (2). 

 

Wanneer we dit scherm opslaan, zal de boeking er als volgt uitzien: 

 

 

 

De gegevens van deze boeking worden opgenomen in het overzicht van de beleggingsportefeuille. Hier zien 
we ook steeds het aantal wat er nog in ons bezit is van onze belegging. 
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Oefening 
 

Boek via het financieel onderstaand bankuittreksel op 17/12/2021 . 

 

BE86 2850 3877 3050 EUR Uittreksel 4                                  17-12-21 
nv Bio-Expo                                                                                                                      -26 869,27 

 

00-001 Aandelen Red Electra (1200 stuks)  

 

22 669,27 

 

  NIEUW SALDO OP          17-12-21: 

 

-4 200,00 
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6.6 Participaties 

 

In het menu participaties kan u een overzicht ingeven van alle vennootschappen waarin u aandelen 
gekocht heeft. Deze kan u opvragen via  

 

Ingave - Participaties 
 

 

 

U kan voor deze vennootschap de algemene gegevens bijhouden, alsook de gegevens mbt de jaarrekening. 

 

Onder het tabblad beleggingsportefeuille krijgt u een overzicht van de verschillende 
beleggingsportefeuilles die aan deze participatie zijn gekoppeld. 
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6.7 Boekjaar 

 

Fiscaal – Ingave – Boekjaar 

Boekhouding – Algemeen – Boekjaar 

 
Hier kan u dezelfde acties ondernemen als onder het menu Boekjaar onder Boekhouding, namelijk:  

 

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

afsluiten van het boekjaar 
 

Verworpen uitgaves overnemen:  

Van zodra u een nieuw boekjaar aanmaakt, worden de instellingen betreffende de verworpen uitgaven 
automatisch overgenomen.  

 

In de fiche van de grootboekrekeningen worden de verworpen uitgaven van het vorige boekjaar 
overgenomen. 

 

 

 

In de fiche van de voertuigen worden de verworpen uitgaven automatisch berekend voor het nieuwe 
boekjaar. 
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6.8 Investeringen 

 

Deze functie vinden we ook terug onder het menu boekhouding.   

Hier kunnen we iedere investering raadplegen die opgenomen wordt in de afschrijvingstabel. 

 

 

 

Via de ‘inv aftrek’ bestaat de mogelijkheid om de ‘Code inv.aftrek’ mee te geven zodat deze ook in het 
Fiscaal Dossier wordt getoond.  

6.9 Overzicht leningen 

 

Bij het overzicht van de leningen voorziet Adsolut een draaitabel.  Zodat u zelf het gewenste overzicht kan 
opbouwen. In onderstaand overzicht krijgt u een overzicht van de verschillende leningen per ‘Type lening 
toelichting jaarrekening’. 
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7 Verwerking 
 

Voor de opmaak van het Fiscaal Dossier gaan we naar 

 

Fiscaal – Verwerking – Fiscaal Dossier 

 

Hier krijgen we onmiddellijk een overzicht van de reeds opgemaakte balansen. Indien er hier lijnen rood 
gemarkeerd staan, wil dit zeggen dat er verliezen zijn en dat de alarmprocedure van toepassing is. 

 

 

 

Om een nieuw Fiscaal Dossier op te maken kiest u bovenaan Nieuw (Ctrl+n). 

 

 

 

Bij het aanmaken van het Fiscaal Dossier dient men eerst de omschrijving/naam rapport, het boekjaar en 
periodes van/tot in te geven. 

 

Omschrijving Interne omschrijving 

Naam rapport Vermelding op de voorpagina van het rapport 

→ Indien niet alle periode van het boekjaar zijn geselecteerd, wordt bovenaan ‘tussentijds rapport’ 
automatisch aangevinkt. 

 

Deze instellingen bewaart u bovenaan via de knop Opslaan of Ctrl+S. Vanaf nu kunt u het Model 
jaarrekening selecteren voor een correcte afdruk. 

7.1 Model jaarrekening 
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Onder Model jaarrekening is het belangrijk dat u het juiste jaarrekeningmodel selecteert wat moet worden 
toegepast voor een correcte afdruk van het Fiscaal Dossier. 

 

 

 

De inwerkingtreding van het Wetboek Verenigingen en Vennootschappen (WVV) heeft ook impact op het 
model dat u dient te gebruiken voor het opstellen van de jaarrekening. Voor boekjaren die eindigen vanaf 1 
januari 2020, zijn de dwingende bepalingen van het WVV van toepassing en dient u de jaarrekening op te 
stellen, volgens de modellen WVV. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het model van 
kapitaalvennootschappen (KAP) en het model voor kapitaalloze vennootschappen (INB) binnen de 
verschillende schema’s (VOL-VKT-MIC). 

 

→ Na het inlezen van de boekhoudgegevens kan het Model jaarrekening niet meer worden gewijzigd. 

 

Nadat u het correcte Model jaarrekening hebt geselecteerd, bewaart u deze via de knop Opslaan of Ctrl+S. 
Wanneer u een nieuw model hebt gekozen is het noodzakelijk om uw boekhoudplan op te vullen met de 
correcte balanstitels. Dit kunt u uitvoeren via  

Fiscaal – Verwerking – Balans titels 
 

Bovenaan kiest het correcte Model jaarrekening. Vervolgens kunt u de Balans titels selecteren via Ctrl+A 
om dan het boekhoudplan op te vullen via de knop Boekhoudplan opvullen (F8) of F8. 

 

 

 

Deze handeling moet u telkens uitvoeren als er titels worden gewijzigd, toegevoegd voor het gekozen 
Model jaarrekening. 

 

U kan hier zelf balanstitels ook toevoegen, wijzigen of verwijderen.  
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Bovenaan kiest u het model, waarbinnen u de balanstitels wenst te beheren. Nadat u het juiste model 
gekozen hebt, worden de titels van het model weergegeven en kunt u wijzigingen of toevoegingen 
aanbrengen. 

 

 

 

Via de knop Nieuw kunt u een nieuwe titel toevoegen. Om een titel te wijzigen of te verwijderen, 
dubbelklikt u op een titel waardoor u in het detailscherm terecht komt. 

 

 

 

Korte beschrijving van de velden 

 

Id Dit veld dient u niet in te vullen, het wordt automatisch ingevuld bij het opslaan 
(vanaf 5000) 
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Hoger niveau 

Dit is de titel van het niveau boven de titel die u wenst toe te voegen; 
bijvoorbeeld: u wenst te titel ‘Beurskosten’ toe te voegen onder de titel ‘Diensten 
en diverse goederen’.  Via de dropdown kiest u hier dan voor ‘Diensten en diverse 
goederen’ 

Model jaarrekening 
Dit veld is niet beschikbaar omdat u vanaf nu vanuit een bepaald model vertrekt. 
Voor de oude verwijzingen, hebben we dit veld voorlopig als informatief veld, 
laten staan. 

Rubriek 

Dit is een verwijzing naar de rubrieken die op de modellen voor 2016 nog werden 
afgedrukt.  Deze rubrieken worden niet meer afgedrukt, maar om een correcte 
sortering van de titels af te dwingen, vult u deze best nog in. 

Stel ons voorbeeld van hierboven: de titel ‘Beurskosten’ komt onder de ‘Diensten 
en diverse goederen’.  Daaronder zitten al de volgende titels: 

 

We willen de titel ‘Beurskosten’ na de titel ‘Commerciële kosten’, dan moeten we 
nakijken, welke rubriek is ingevuld bij de titel ‘Commerciële kosten’ en een 
volgend nummer / letter invullen bij de nieuwe titel die we willen 
toevoegen.   Mogelijks dient u dan ook de volgende titels van hetzelfde niveau 
binnen dit blok, aan te passen. (in ons voorbeeld de rubriek van de titels 
‘Vergoedingen’ en ‘Bezoldigingen van bestuurders’. 

Sorteervolgorde Dit veld dient u niet in te vullen.  Dit kan via ‘Herreken sorteervolgorde (F9)’ 

Standaardtitel 

Alle rubrieken van de standaard jaarrekeningmodellen worden beschouwd als 
standaardtitel.  Omdat Wolters Kluwer het onderhoud doet aan de 
standaardmodellen, is elke titel die u toevoegt, dus automatisch een niet-
standaardtitel. 

Omschrijving 
+Fr+DE+EN Hier vult u de naam van de titel in de juiste taal in 

XBRL tag 
Dit veld wordt gebruikt voor de export naar XBRL formaat.  Dit veld is niet 
wijzigbaar om eventueel problemen bij de export te vermijden en voor alle 
standaardtitels van de jaarrekening is de XBRL tag opgevuld. 

Code Dit is een verwijzing naar de code die op de jaarrekening staat vermeld.   

Vanaf rekening – Tot 
rekening 

Indien de titel gekoppeld dient te worden aan één of meerdere rekeningen uit het 
boekhoudplan, kan u hier het bereik ingeven.  

Nieuwe pagina 
Hier kan u aangeven of bij de afdruk de titel op een nieuwe pagina moet 
komen.  Normaal gezien, zal u dit veld niet dienen aan te kruisen omdat de 
standaardmodellen volledig zijn. 

Teken omdraaien 
Via dit veld kan u aangeven of het teken op de afdruk moet omgedraaid 
worden.  Dit veld wordt vaak gebruikt in combinatie met het volgende veld ‘Teken 
rekening behouden’ 
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Teken rekening 
behouden 

Zie ook het vorige veld ‘Teken omdraaien’.  Hier geeft u aan of het teken van de 
rekeningen behouden moet blijven op de afdruk. 

Zo worden de kosten ‘negatief’ afgedrukt.  Hier kan u in combinatie met het vorige 
veld aangeven, dat u de kosten als positief bedrag op de afdruk wenst. 

Niveau winst/verlies Dit veld dient voor rapportage doeleinden bij de afdruk van het Fiscaal Dossier 

Opnemen indien 
positief 

Via dit veld kan u aangeven of een bepaalde rubriek al dan niet op de afdruk moet 
komen, indien positief 

Opnemen indien 
negatief 

Via dit veld kan u aangeven of een bepaalde rubriek al dan niet op de afdruk moet 
komen, indien negatief 

Titel boven De titels worden bovenaan de rubriek afdrukt, indien aangevinkt 

Totaal boven De totalen worden bovenaan afgedrukt, indien aangevinkt 

Presentatieniveau 
Dit veld bepaalt de insprong en dus ook de opmaak bij de afdruk: insprong, 
lettertype, lettergrootte,….. 

Toelichting 
+Frans+Engels+Duits 

Deze tekst wordt op de afdruk weergegeven bij de betreffende rubriek als 
vervanging van de toelichtingen zelf.  De tekst ‘Voor het verloop van de activa, 
verwijzen wij naar de afschrijvingstabel in bijlage’ is daar een voorbeeld van. 

  

 

Oefening 
 

Maak een nieuw Fiscaal Dossier ‘Jaarrapport 2021’ voor boekjaar 2021 (00 tem 99) volgens het model 
jaarrekening ‘Model 2020 – kapitaalloze vennootschappen’. 
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7.2 Inlezen Cijfers 

 

Er zijn 2 mogelijkheden om gegevens in het Fiscaal Dossier in te lezen. 

7.2.1 Import balans 

 

Uit bestand 

 

Voor het inlezen van de gegevens uit bestand hebben we de keuze uit verschillende formaten.  

 

 

 

Naast het gekende Excel formaat is het nu ook mogelijk om volgende formaten in te lezen: 

 

• CSV bestand: Accon type 94 
• TXT bestand: Accon type 96/98 
• XML bestand: Accon type 99 

 

Deze formaten zijn dezelfde formaten die binnen Kluwer worden gebruikt voor het inlezen van een proef-
en saldibalans in Accon + Superfisc Vennootschapsbelasting.  

 

Nadat we het juiste formaat hebben geselecteerd, kunnen we het juiste bestand selecteren om in te lezen. 

 

 

 

Voorbeeld : Structuur bestand voor inlezen. 
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Uit Adsolut 

 

Hier krijgt u de mogelijkheid om cijfers uit een bestaand Fiscaal Dossier in te lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2  Gegevens uit BH ophalen (F8) 

 

Indien we de gegevens uit de boekhouding van Adsolut willen ophalen, maken we hiervan gebruik. In 
onderstaand scherm selecteren we de gegevens die wel allemaal willen inlezen. 
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Adsolut Boekhouden  59 

 

1. Proef en Saldi balans 
 

U selecteert hier om de Proef Saldi balans in te lezen. U kan hier eveneens een vorig Fiscaal Dossier 
inlezen. Indien u dit selecteert, kan u verschillende items uit de vorige balans laten opnemen (toelichting, 
bedragen van toelichting, werkbladgegevens, alternatief plan, memo vorige balans, opdrachtomschrijving, 
documenten). 

 

→ Let op! Om een vorige balans toe te voegen, dient hiervoor een Fiscaal Dossier aangemaakt te zijn. 

 

2. Andere toelichtingen 
 

• Afschrijvingen + dagboek afschrijvingen:  Hier geeft u aan of de afschrijvingen dienen opgenomen 
te worden. U kunt eveneens het diverse dagboek aanduiden waar de niet-geboekte afschrijvingen 
dienen opgenomen te worden. 

• Afschrijvingstabel inlezen: U bepaalt hier of de afschrijvingstabel mag worden ingelezen. 
• Lijst verkocht investeringen inlezen: U kan hier al de verkochte investeringen voor de 

geselecteerde periode mee opnemen. 
• Leningen opnemen + leningen overboeken van lange naar korte termijn: U kan hier selecteren of 

de gegevens van de leningen mogen opgenomen worden. Eveneens kan u aanduiden of de 
overboeking van lange naar korte termijn mag worden uitgevoerd. 

• Erelonen opnemen: U kiest hier of de gegevens van de ereloonfiches mogen worden opgenomen. 
• Saldo’s relaties en leveranciers: Hier kiest u of de openstaande saldi van de relaties en/of 

leveranciers mee worden opgenomen. 
 

 

3. Simulaties 
 

Hier kan u aanduiden of de simulatieboekingen (Parameters – Boekhouding – Standaardboekingen) mee 
moeten worden opgenomen in het Fiscaal Dossier. 

 

Nadat de gegevens zijn ingelezen krijgen we bovenaan een ‘Afwerkingsgraad’ 

 

 

 

De afwerkingsgraad bevat een overzicht van de processen die uitgevoerd worden in het Fiscaal Dossier. 
Het duidt aan in welke mate die processen afgewerkt zijn. 
 
De afwerkingsgraad wordt berekend op basis van 2 parameters: 
- toelichtingen 
- werkblad code 
 
De toelichtingen duiden aan in welke mate een grootboekrekening cijfermatig correct is toegelicht ten 
overstaande van het saldo van de grootboekrekening.  Wanneer een toelichting cijfermatig correct werd 
toegelicht, zal deze rekening in de proef-en saldibalans groen kleuren. Voor de afwerkingsgraad betekent 
dit dat deze rekening afgewerkt is.  Alle andere kleuren (geel/oranje/rood) zijn niet afgewerkt. 
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Een werkblad code is een status op een grootboekrekening die aanduidt in hoeverre het uit te voeren werk 
afgehandeld is.  De standaard werkblad codes bevat de volgende statussen: 

 

 

 
De gebruiker kan steeds zelf nieuwe werkblad codes toevoegen/wijzigen: 
  

1) maak het veld "Werkblad code" leeg in de proef en saldibalans en klik op de 3-punten knop 
 

 

 
 

2) daarna verschijnt het volgende scherm, waar de velden kunnen ingevuld worden. 
 

 

 
Het veld "Afgewerkt" duidt aan of de werkblad code in de afwerkingsgraad als afgewerkt wordt 
aangemerkt. 
Het veld "In gebruik" duidt aan of de werkblad code standaard in de zoeklijst moet worden 
getoond. 

 

Het terug tonen van niet-actieve werkblad codes gebeurt op de volgende manier: 
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1) Open een werkblad code en vink onderaan links het vinkje uit. 
 

 

 
2) Alles werkblad codes worden weergegeven 

 

 

 

Bovenaan op elke Fiscaal Dossier wordt een balk weergegeven die op basis van een percentage aanduidt in 
hoeverre de balans is afgewerkt en gecontroleerd. De afgewerkte items worden getoond voor elke van de 2 
parameters (toelichtingen en werkblad codes). 
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7.3 Tabbladen Fiscaal Dossier 

 

We bespreken hier de verschillende tabbladen in het Fiscaal Dossier: 

7.3.1 Boekhouding 

 

P en S Balans 
 

Gegevens die werden opgehaald uit de boekhouding worden hier getoond. 

 

 
 

 
1. Rekening 

 
Hier ziet u de rekeningnummer van de grootboekrekening. 
 

2. Omschrijving 
 
Hier ziet u de omschrijving van de grootboekrekening. Als u deze omschrijving wijzigt, zal 
u de vraag krijgen om deze ook in het boekhoudplan te wijzigen. 
 

3. Werkbladcode: 
 

Hier kan u aan de rekeningen de nodige codes gaan koppelen. Via Ctrl + of … kunt u nog 
nieuwe werkbladcodes aanmaken (p60-61). 

 

 

 

 

4. Info code: 
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Via deze tekstballon kan u de nodige info meegeven over de werkbladcode. U kan hierin 
onderscheid maken tussen interne teksten en teksten naar de klant toe. Er kunnen 
eventueel ook documenten gekoppeld worden aan deze rekening. Deze documenten 
moeten wel al in het documentenbeheer van het Fiscaal Dossier aanwezig zijn. 

 

 
  
 
U kan de documenten, die zijn toegevoegd aan een rekening via de tekstballon achteraf 
gemakkelijk oproepen met de rechtermuisknop. 
 
 

 
 

→ Indien hier info/bijlage wordt meegegeven, zal deze tekstballon gekleurd zijn. 

 

5. Toelichting 
 
Zoals reeds beschreven kan men in boekhoudplan aangeven dat er toelichting dient te 
gebeuren voor een rekening. Indien dit zo is,  kan het ook dat de toelichting automatisch 
opgevuld is met grootboek / uitsplitsing van voertuig / polis / …… 
 

6. Verworpen uitgaven 
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Hier krijgt u het percentage van de verworpen uitgaven. Dit percentage wordt voorgesteld 
op basis van de instelling uit het boekhoudplan.  
% verworpen uitgaven= 100% - % wettelijk 
 

 
 
Indien u het percentage in het Fiscaal Dossier gaat aanpassen, zal u de vraag krijgen om 
dit ook te wijzigen in het boekhoudplan. 
 

7. Verworpen uitgaven rubriek 
 
Hier staat de rubriek waaronder de verworpen uitgaven terecht komen. Deze rubriek 
wordt voorgesteld op basis van de instelling uit het boekhoudplan. 
 

 
 

8. Type 
 
Hier staat waarmee de toelichting automatisch is opgevuld, vb. met grootboek / 
uitsplitsing van voertuig / polis / …… 
 
 
 

9. Beginbalans  
 
Hier staat het bedrag op basis van de boekingen uit de geselecteerde periodes op de 
moment van het ophalen uit de boekhouding.  
 

10. Correcties  
 
Hier staat het bedrag van correcties in het Fiscaal Dossier. 
 
 

11. Presentatie  
 
Hier staat het bedrag van presentatieboekingen (zie correcties).  
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12. Eindbalans  

 
Hier staat het bedrag van de Balans BH + Presentatie 
 

13. Saldo vorige periode  
 
Hier staan de bedragen van de vorige balans die eventueel mee werd ingelezen 
 

14. Verschil periodes  
 
Hier staat het bedrag van de Eindbalans – Saldo vorige periode 
 

15. Rubriek  
 
Hier staat de omschrijving van de titel van de rubriek waaronder deze terecht zal komen. 
Deze rubriek wordt voorgesteld op basis van de instelling uit het boekhoudplan. 
 

Kleuren 

 

Op de proef en saldibalans worden de rijen in verschillende kleuren geplaatst. Hieronder krijgt u een 
overzicht van de betekenis van deze kleuren: 

 

• Blauw:  nieuwe grootboekrekening, geen vermelding van deze rekening in het vorige boekjaar 
• Paars: de grootboekrekening heeft een andere omschrijving dan vorig jaar 
• Groen: toelichting gemaakt, bedragen stemmen overeen 
• Geel:  enkel tekst, geen bedrag voor toelichting 
• Oranje: nog geen toelichting ingegeven 
• Rood: ingegeven bedrag toelichting stemt niet overeen 

 

 

 

Open toelichting (Ctrl + T) 

 
Van zodra u 1 rekening selecteert, kan u de toelichting openen van deze grootboekrekening via Open 
toelichting (Ctrl + T).  
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In het bovenste gedeelte krijgt u de detail van de toelichting. Deze wordt voorgesteld op basis van het 
‘Type’ dat werd geselecteerd. In het onderste gedeelte krijgt u een detail van de boekingen van deze 
grootboekrekening betreffende de periode waarop het Fiscaal Dossier is berekend. Van hieruit kunt u de 
boeking ook openen door dubbel te klikken op de desbetreffende lijn. 

 

 
Type Maaltijdcheques 

 

Het type ‘maaltijdcheques’ geeft de mogelijkheid om via de toelichting het bedrag mee te geven wat niet in 
de verworpen uitgaven mag worden opgenomen. Hiervoor is het noodzakelijk om in de grootboekrekening 
onder Fiscaal bij Type ‘Maaltijdcheques’ te selecteren. 
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Op deze manier zal u bij de toelichting van de grootboekrekening de mogelijkheid hebben om het aantal 
maaltijdcheques mee te geven. Hierdoor zal de vrijstelling berekend worden wat mag worden opgenomen 
als beroepskost (aantal cheques x 2 Euro).  

 

 

→ Indien u bij de grootboekrekening kiest om hoeveelheden mee te geven bij het boeken, kunt u in het 
overzicht de totale hoeveelheid zien staan. 

Type Voertuig VAA 
 

Dit ‘type’ moet u selecteren voor een correcte fiscale verwerking van het voordeel alle aard. Voor een 
correcte verwerking in Superfisc Vennootschapbelasting moet u dit type steeds koppelen aan een 
opbrengstenrekening. 
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Op deze manier zal het toelichtingenscherm 3 lijnen per voertuig bevatten (aj 2021): 

 

1. Lijn betreffende de 70% (autokosten) van het voordeel in mindering van de kosten 
2. Lijn betreffende de 30% (brandstofkosten) van het voordeel in mindering van de kosten 
3. Lijn betreffende het voordeel alle aard (tankkaart aangevinkt=40%, anders 17%) 

 

 

 

→ De verwerking van de 70/30 regeling wordt niet meer in aanslagjaar 2021 toegepast. De opname van 
het voordeel alle aard in mindering van de kosten zal dan volledig (ook voor de brandstofkosten) 
gebeuren op basis van het percentage aftrekbaarheid van het voertuig.  

 

→ In Adsolut zal de 70/30 regeling wel worden toegepast om te zorgen dat de toelichting overeenkomt 
met de detail van de boekhouding. 
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De bedoeling is dat in Superfisc vennootschapsbelasting de codes 1205 (niet-aftrekbare autokosten) en 
1206 (autokosten betreffende het gedeelte van het voordeel alle aard) automatische worden ingevuld. 

 

1. Gedeelte 70% (autokosten) van het voordeel in mindering van de kosten (code 1205) 
 

 

 

2. Gedeelte 30% (brandstofkosten) van het het voordeel in mindering van de kosten (code 1205) 
 

 

 

3. Gedeelte van het voordeel alle aard (code 1206) 
 

 
 

Type voertuig – minderwaarde 
 

Voor de correcte fiscale verwerking van een minderwaarde van een voertuig bestaat er een type ‘Voertuig – 
Minderwaarde’. In Superfisc Vennootschapsbelasting zal de minderwaarde worden toegevoegd aan een 
sub rubriek (Niet-aftrekbare minderwaarden) van de code 1205 (Niet-aftrekbare autokosten en 
minderwaarden op voertuigen). 

 

Type voertuig – meerwaarde 
 

Voor de correcte fiscale verwerking van een meerwaarde van een voertuig bestaat er een type ‘Voertuig- 
Meerwaarde’. In Superfisc Vennootschapsbelasting worden deze toegevoegd aan een subrubriek 
‘Meerwaarde bij verkoop’ die op haar beurt wordt overgedragen aan de rubriek ‘Aanpassingen in meer 
begintoestand reserves’ met code 1056. 

 

 

Overzicht verrichtingen (F10) 

 
Van zodra u 1 rekening selecteert, kan u een overzicht krijgen van de boekingen betreffende de periode 
waarop het Fiscaal Dossier is berekend. Hiervoor kiest u bovenaan Overzicht verrichtingen (F10).  
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Hier kan u dan de boeking gaan openen door dubbel te klikken op de boekingslijn of via de knop Open 
boeking. 

→ Indien u een boeking gaat wijzigen/verwijderen, worden de cijfers op het Fiscaal Dossier niet aangepast 
tenzij u de gegeven uit de boekhouding opnieuw gaat ophalen (F8). 

 

Correcties 
 

Bij het ophalen van de gegeven uit de boekhouding, wordt er gecontroleerd of er fiscale correcties 
dienen te gebeuren. Deze worden dan voorgesteld in dit tabblad.  
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Voorbeelden van correctieboekingen : 

• Overdracht van polis. (indien aangeduid bij polis) 
• Overdracht van verkeersbelasting . (indien aangeduid bij voertuig) 
• Overdracht van termijn. 
• Afschrijvingen welke nog niet werden geboekt. 
• Tegenboekingen vorig boekjaar (indien dit werd ingelezen bij de balans) 

Via het + in begin van de lijn, kan u de detail van de boeking zien. 

 

 

 

U kan in dit tabblad ook nieuwe manuele correctieboekingen aanmaken. U kiest hier het diverse 
dagboek waarin de boeking moet terecht komen om vervolgens de boeking te definiëren. 

 

 

 

Indien u bij de voorgestelde correctieboekingen het veld Presentatie aanvinkt, zal de boeking wel 
worden opgenomen in het resultaat, maar worden deze niet doorgeboekt.  

 

 

 

Indien u de correctieboeking effectief wil gaan boeken, kiest u bovenaan Correcties naar divers 
(F11). Bij de correctieboekingen ziet u dan ook het dagboek en documentnummer staan. Via 
Correcties naar divers verwijderen (F12) kan u de boekingen nog steeds verwijderen. 
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→ De Fiscale correctiepost kunt u niet aanvinken als Presentatieboeking. 

 

Overdracht kosten en opbrengsten 

Over te dragen kosten en opbrengsten 

Kosten of opbrengsten die zijn geboekt tijdens het boekjaar, maar die geheel of gedeeltelijk worden 
aangerekend op een later boekjaar. (pro rata verdelen tussen 2 boekjaren). 

 

 

 

 

Over te dragen kosten en opbrengsten kunnen door 3 verschillende type toelichtingen ontstaan: 

• Termijn 
• Polis 
• Verkeersbelasting 

 

Voorbeeld: Autoverzekering die loopt van 30/04/2020 tot 30/04/2021 voor 737,25 euro. Hier zal in het 
boekjaar 2020 van de totale kost het gedeelte van 30/04/2020 tem 31/12/2020 (246 dagen) moeten komen. 
Voor het boekjaar 2021 van 01/01/2021 tem 30/04/2021 (119 dagen). 
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A. Boekjaar N: Van zodra we de balans inlezen in het Fiscaal Dossier zal de verwerking automatisch 
gebeuren: 
 

1. De correctieboeking wordt automatisch voorgesteld. De kosten/opbrengsten-rekening zal 
in mindering worden gebracht met het bedrag dat wordt overgedragen. De tegenrekening 
die zal worden gebruikt, kunt u meegeven bij de aanmaak van de polis/voertuig of in de 
‘dossier settings’ (tabblad 2). Deze boeking zal gemaakt worden in de laatste 
boekhoudperiode van Jaar N (periode 99) 

 

 

 

2. In de toelichting van de kosten/opbrengsten-rekening krijgen we de detail te zien van de 
berekening. In ons voorbeeld zien we dat 486,64 Euro van de totale kost ten laste is van 
huidig boekjaar en dat er 240,36 Euro moet worden overgedragen. 
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B. Boekjaar N+1: Als we nu in boekjaar N+1 ons Fiscaal Dossier opmaken en we lezen onze 
balanscijfers in (met Balans vorige periode: boekjaar N), zal automatisch de verwerking hier ook 
gebeuren. 
 

1. De tegenboeking zal worden aangemaakt bij de correctieboekingen. Deze boeking zal 
geboekt worden in de 1ste boekhoudperiode van jaar N+1 (periode 01).  

 

 

 

2. In de toelichting van de kosten/opbrengsten-rekening krijgen we de detail te zien van de 
berekening. In ons voorbeeld zien we dat 240,36 Euro werd overgedragen van boekjaar N. 

 

 

 

Toe te rekenen kosten en opbrengsten 

Hier gaat het over kosten/opbrengsten die nog NIET zijn geboekt tijdens het boekjaar, maar wel behoren 
tot het huidig boekjaar (N). De kosten/opbrengsten worden geboekt in het volgend boekjaar (N+1) 
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Voorbeeld: een onderneming moet een commissie van 5% betalen in jaar N op de verkopen tot stand 
gebracht via een zelfstandig commissionair (5% op 100 000 EURO= 5 000 EURO) 

De toerekening van kosten/opbrengsten worden in Adsolut steeds verwerkt in de toelichting van de 
kosten/opbrengsten rekening omdat toerekenen wil zeggen dat we de kosten/opbrengsten geboekt in het 
jaar N+1 willen verwerken in jaar N. 

 

A. Boekjaar N: In het Fiscaal Dossier van jaar N openen we de toelichting van de 
kosten/opbrengsten-rekening. Hier geven we de toerekening manueel in op een aparte regel 
(waar de begin/eind datum gelijk is aan deze van het boekjaar van het Fiscaal Dossier). Op deze 
manier worden er geen ongewenste over te dragen kosten/opbrengsten aangemaakt. 

Voor opbrengsten (credit) geven we het bedrag negatief in. 

 

 

 

 

Van zodra we kiezen voor ‘Opslaan’ zal de verwerking in het Fiscaal Dossier automatisch gebeuren: 

1. De correctieboeking wordt aangemaakt. Het ingevulde bedrag zal geboekt worden op de 
kosten/opbrengsten-rekening. De tegenrekening die zal worden gebruikt, kunt u meegeven in 
de ‘dossier settings’ (tabblad 2). Deze boeking zal gemaakt worden in de laatste 
boekhoudperiode van Jaar N (periode 99).  
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2. De toelichting van de tegenrekening wordt ook automatisch opgevuld.  
 

 

 

3. In de ‘P en S balans’ worden deze 2 rekeningen nu ook correct toegelicht (=groene indicatie)  
 

 

 

B. Boekjaar N+1: Als we In het Fiscaal dossier van jaar N+1 de balanscijfers inlezen (met Balans vorig 
periode: boekjaar N) worden volgende verrichtingen automatisch uitgevoerd: 
 

1. De tegenboeking van de correctieboeking van jaar N. 
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2. De toelichting van kosten/opbrengsten rekening & tegenrekening (491 of 492-rekening) 
wordt automatisch opgevuld.  
 

 

 
3. In de ‘P en S balans’ worden deze 2 rekeningen nu ook correct toegelicht (=groene 

indicatie)  
 

 

 

Alt.Plan 
 

Hier kan men de benaming van de rekening wijzigen voor het alternatief plan. Deze benaming 
wordt dan gebruikt bij de afdruk. 
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7.3.2 Toelichtingen 

 

Afschrijvingstabel 
  

 Hier krijgt u een overzicht van de afschrijvingstabel. 

 

 

Desinvesteringen 

 
 Hier krijgt u een overzicht van de verkochte investeringen voor de geselecteerde periode. 

 

Saldo Klanten 
 

Geeft een overzicht van de openstaande saldi van de relaties. 

 

 

 

Saldo Leveranciers 
 

Geeft een overzicht van de openstaande saldi van de leveranciers. 

 

Leningen 
 

 Geeft een overzicht van de verschillende leningen. 

 



 

Adsolut Boekhouden  79 

 

 

7.3.3 Dossiergegevens 

 

Onder het tabblad Dossiergegevens worden de algemene gegevens van het subdossier uit het MasterKB 
opgehaald. Indien we hier gegevens gaan aanvullen worden deze niet overgehaald naar het MasterKB. 
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7.3.4 Bijlagen en info 

 

Bijlagen 
 

 Aan een Fiscaal Dossier kunnen een onbeperkt aantal documenten gekoppeld worden. In dit 
tabblad kan u dan aangeven, welke bijlages opgenomen worden bij welke afdruk (klant, fiscus, 
bank). 

 

 

 

Opdrachtomschrijving 
 

 Hier kan u met vrije tekst de opdrachtomschrijving definiëren. Deze kan dan mee afgedrukt 
worden op het Fiscaal Dossier. 

 

Info 
 

Hier kunt u interne memo registreren. Deze kunt u later mee afdrukken bij het interne werkblad. 
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Oefening 
 

• Corrigeer de rekeningen die rood gemarkeerd zijn 
• Controleer of de overboeking van de BTW rekeningen (411000 en 451000) is gedaan. Indien niet, 

maak hiervoor een correctieboeking en zet de werkbladcode op ‘OK’. 
• Controleer of er bankrekeningen negatief staan. Indien nodig maak hiervoor een correctieboeking 

(433000) en ze de werkbladcode voor deze rekeningen op ‘OK’. 
• Geef het aantal maaltijdcheques (887) mee in de toelichting voor deze rekening. 
• Controleer de afschrijvingen 
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8 Koppelen Documenten. 
 

Belangrijk deel bij het gebruik van het Fiscaal Dossier is het koppelen van documenten. 

Hieronder geven wij even de verschillende mogelijkheden om een document te koppelen. 

8.1 Scan document / Scan feeder 

 

 
 

Indien u scanner geselecteerd heeft, kan u via Scan document (Ctrl + Shift + S) rechtstreeks documenten 
koppelen. Na het scannen zal u het document een naam kunnen geven. Via Scan feeder (Ctrl + Als + F) kan 
u meerdere documenten tegelijk scannen. 

 

8.2 Koppelen document 

 

U kan een bestaand document koppelen door: 

 

Document slepen 
 

Indien u een document naar adsolut sleept, krijgt u hierin een melding van + teken na het loslaten. 
Beneden vermeldt hij dat document is toegevoegd. 

 

 

 

 

 

Bestand ophalen 
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Vanuit het scherm Toon documenten (Ctrl + Alt + D) kan u zelf documenten gaan ophalen. 

 

 

 

Vanuit dit scherm kan u via rechtermuisknop – Voeg document toe of via Nieuw, de optie bestand van 
schijf selecteren. Hier kan u dan het document selecteren dat u wenst toe te voegen. 

 

 

 

Vanuit afdrukvoorbeeld 

Vanuit ieder afdrukvoorbeeld kan u de bijlages eveneens koppelen. 

 

Hiervoor kiest u vanuit het afdrukvoorbeeld voor Save in Doc. Beh. 

 

 

 

U kan kiezen om het bestand in het dossier of Fiscaal Dossier op te slaan. Indien u kiest om in het dossier 
op te slaan, kan u nog steeds opteren voor Opslaan in Fiscaal Dossier. 
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Hierna kan u het document zelf een naam geven. 
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9 Koppeling Venb Superfisc & Accon 
U kan vanaf aanslagjaar 2018 een export doen naar de pakketten Accon (jaarrekening) en VenB Superfisc 
vanuit het Fiscaal Dossier. Hier spreken we over de ‘on-premise’  installaties. 

 

Dit kan u doen met de icoontjes bovenaan in het menu: 

 

 

 

Vanaf 2022 kan u vanuit Fiscaal dossier ook doorstarten naar de Adsolut Jaarrekening. Dit is onze cloud 
oplossing voor de opmaak van de jaarrekening. 

 

Dit kan u doen met het icoontje bovenaan in het menu: 

 

 

 

Indien bij de doorstart niet al de gegevens correct werden toegelicht, zal u hiervan een melding krijgen van 
zodra u een koppeling wil maken. 

 

 

 

U krijgt dan de mogelijkheid om een koppeling te maken met het desbetreffende dossier uit Centraal 
Dossierbeheer. U kunt hier zoeken op een deel van de Code, Naam of ondernemingsnummer van het 
dossier. Dit dient u éénmalig aan te geven.  Dit is nodig om een koppeling te maken met de voorgaande 
jaren. 
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De code uit het Centraal Dossierbeheer code zal worden bijgehouden in het masterKB onder de 
relatiefiche in het veld CDB code. Indien u kiest om niet te koppelen zal hier ‘NONE’ staan. 

 

 

 

Indien er een verkeerd koppeling werd gemaakt, kan u deze nog steeds ongedaan maken via Instellingen – 
Ontkoppel Wolters Kluwer tool. 
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9.1 Superfisc Vennootschapsbelasting 

9.1.1 Importeren balans 

 

Voor onze resultaatverwerking gaan we vanuit het Fiscaal Dossier doorstarten naar de Venb Superfisc. 

 

 

 

Belangrijk is dat we het bedrag van het resultaat controleren van zodra we Venb. Superfisc hebben 
opgestart via bovenstaande knop. 

 

Indien er een eindtoestand bestaat van vorig boekjaar, kunt u deze selecteren om over te nemen. 

 

 

 

Hierna gaat u bepalen welke onderdelen u wil overnemen. 
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In een volgend tussenscherm selecteren we de relatietabel die mag worden toegepast om onze rekeningen 
te koppen aan de gewenste fiscale rubriek. 

 

 

 

Vervolgens zal onze proef- en saldibalans, afschrijvingstabel, … worden ingelezen in Superfisc 
Vennootschapsbelasting. 
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Hier kan u onmiddellijk controleren of het resultaat vanuit Adsolut correct is overgenomen naar Superfisc 
Vennootschapsbelasting. 
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Onder de Verworpen uitgaven zien we ook dat deze bedragen automatisch worden ingevuld in de juiste 
rubriek. Betreffende de verworpen uitgaven (VU) zal u ook de detail van de lijnen zien. 
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9.1.2 Resultaatverwerking 

 

In de Superfisc Vennootschapsbelasting gaan we deze resultaatverwerking uitvoeren via het tabblad 
‘Resultaatverwerking’.  

 

Hier krijgt u al een voorbereidende aangifte waar het programma zelf al een voorstel zal doen van de 
provisie en verdeling van het resultaat. U kunt natuurlijk nog bepalen hoe we deze verdeling gaan doen, of 
we dit vb. uitkeren als dividend of overdragen als reserve. 

 

 

 

Vervolgens zal u onder de knop Divers journaal een rapport kunnen opvragen van de boekingen die het 
gevolg zijn van onze resultaatverwerking. 
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Via de knop Naar Fiscaal Dossier sturen kunt u deze diverse boekingen gaan terugsturen naar het Fiscaal 
Dossier in Adsolut. Hier kunt u via de Correcties de diverse boeking terugvinden. Bovenaan zal ons 
Resultaat ook op 0,00 komen. 
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9.1.3 Afdruk koppelen met documentbeheer 

 

Indien u het rapport van de vennootschapsbelasting mee wil rapporteren aan uw klant kunt u deze afdruk 
vanuit Venb. Superfisc rechtstreeks laten opnemen in het documentbeheer van Adsolut. Hiervoor kiest u in 
het selectiescherm voor Export naar DMS.  

 

 

 

Op deze manier zal deze afdruk als PDF gekoppeld zijn aan ons Fiscaal Dossier. 
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Oefening 
 

• Importeer cijfers in Superfisc Vennootschapsbelasting 
• Verdeel het resultaat  
• Stuur de resultaatverdeling terug naar het Fiscaal Dossier 
• Exporteer de afdruk van de aangifte naar het documentbeheer (DMS) 
• Pas de werkbladcodes ook aan 
• Stuur de correctieboekingen door naar de boekhouding 
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9.2 Jaarrekening 

 

In de laatste fase gaan we nog naar ‘Accon’ of ‘Adsolut Jaarrekening’ voor de opmaak van de jaarrekening. 
Zoals eerder al vermeld kunnen we vanaf nu een onderscheid maken tussen de ‘on-premise – jaarrekening’ 
(=Accon) en de ‘cloud- jaarrekening’ (= Adsolut Jaarrekening) 

9.2.1  Accon 

9.2.1.1 Importeren balans 
 

Voor de opmaak van de jaarrekening gaan we via de Adsolut Suite naar Accon. 

 

 

 

Hier voeren we de nodige controles uit of al de gegevens goed zijn overgenomen. 

 

Onder resultaatverwerking ‘te bestemmen resultaat’ en onder resultatenrekening ‘Belasting op het 
resultaat’ controleren we nog eens even of onze bedragen uit de boekhouding correct zijn overgenomen. 
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Vervolgens werken we hier de jaarrekening af. 

9.2.1.2 Afdruk koppelen met documentbeheer 
 

Bij het nemen van de afdruk van de jaarrekening kunnen we weer kiezen om deze PDF te laten opnemen in  
het documentbeheer van Adsolut. Hiervoor kiest bij de afdruk voor Export naar DMS. 

 



 

Adsolut Boekhouden  97 

 

 

9.2.2 Adsolut Jaarrekening 

 

Vanaf nu kan u ook gebruik maken van onze nieuwe cloud toepassing.  

Deze biedt nog steeds de vertrouwde kwaliteit van Accon met de nodige uitgebreide controles. We kunnen 
vertrouwen op een snelle en foutloze neerlegging. Net zoals Accon, is de Adsolut Jaarrekening geïntegreerd 
in de Adsolut Suite met als grote voordeel dat u steeds automatisch up to date bent met de laatste 
wetgeving. 

 

Voor de aankoop van de Adsolut Jaarrekening moet u gaan via My.Adsolut.com. De opstart van de 
toepassing zal steeds gebeuren van het fiscaal dossier. 

9.2.2.1 Importeren van balans 
 

Voor de opmaak van de jaarrekening gaan we via de Adsolut Suite naar Adsolut Jaarrekening. 
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Indien we de 1ste keer gaan doorstarten kan u via de knop ‘Maak een jaarrekening’ een nieuwe jaarrekening 
gaan opstarten. 

 

 

→ De eerste keer dat u Adsolut Jaarrekening voor een dossier gebruikt, dient u het vorig boekjaar 
manueel via XBRL-formaat te importeren. 

→ https://taasupport.wolterskluwer.be/customers/s/article/Adsolut-Jaarrekening-hoe-kan-ik-een-
jaarrekening-van-het-vorig-boekjaar-opladen?language=nl_BE 

 

Van zodra u reeds een jaarrekening hebt aangemaakt binnen Adsolut Jaarrekening kan u een nieuwe 
Jaarrekening gaan toevoegen. 

 

 

 

Vervolgens kan u het vorig en het huidig boekjaar gaan bepalen om in te lezen. 

 

https://taasupport.wolterskluwer.be/customers/s/article/Adsolut-Jaarrekening-hoe-kan-ik-een-jaarrekening-van-het-vorig-boekjaar-opladen?language=nl_BE
https://taasupport.wolterskluwer.be/customers/s/article/Adsolut-Jaarrekening-hoe-kan-ik-een-jaarrekening-van-het-vorig-boekjaar-opladen?language=nl_BE
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Nadat u het boekjaar hebt bepaalt, selecteert u nog het correcte model voor de jaarrekening en kunt u nog 
een ‘Interne omschrijving’ meegeven. 
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Als we nu kiezen voor ‘Maak een jaarrekening’, zal uw jaarrekening worden aangemaakt. In onderstaand 
scherm zal u dan de jaarrekening stap voor stap kunnen invullen.  

 

Onder Stap 1 en Stap 3 worden de dossiergegevens uit Adsolut ingelezen. Indien u in Adsolut hier nog 
wijzigingen hebt aangebracht, kunt u deze opnieuw laten ophalen via de knop 

 

 

 

 

 

Onder Stap 2 wordt de Proef en saldibalans uit Adsolut ingelezen.  
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Indien er in Adsolut nog aanpassingen zijn gebeurt aan deze cijfers, kunt deze opnieuw inlezen via de knop  

 

 

 

Indien u de cijfers definitief wil inlezen in de Adsolut Jaarrekening kiezen we hier  

 

 

 

 

 

Oefening 
 

• Importeer cijfers in Accon 
• Neem de afdruk Biztax van de aangifte op in het documentbeheer 
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10 Afdrukken 
 

Een belangrijke nieuwigheid in het nieuwe wetboek van Vennootschappen en verenigingen (WVV) is het 
voldoen aan de balanstest en liquiditeitstest. Dit is een voorwaarde in een besloten vennootschap (bv) en 
een coöperatieve vennootschap (cv) om over te kunnen gaan tot een winstuitkering aan de 
aandeelhouders. 

 

Om deze testen op onze balans te kunnen uitvoeren moet u wel aan onderstaande voorwaarden voldoen: 

• Rechtsvorm van de onderneming = bv of cv 
o Nieuwe bv’s en cv’s opgericht na 1 mei 2019 
o Bestaande bv’s en cv’s van 1/1/2020 

• Het gebruikte model jaarrekening:  
o Model 2020 – kapitaalloze vennootschap 

• Het resultaat van de onderneming = 0 (maw na resultaatverdeling) 
 
Opgelet 
Indien de vennootschap nog niet haar statuten in overeenstemming heeft gebracht met de nieuwe 
vennootschapswetgeving, is het normaal dat bepaalde rekeningen nog niet correct gekoppeld zijn aan het 
model 2020 kapitaalloze vennootschap. Het betreft hier o.a. de rekening van het kapitaal en bepaalde 
reserves. U dient de koppeling van deze rekening te wijzigen naar een overeenstemmende rubriek, zodat 
de balans- en liquiditeitstest correct kan worden berekend. Vb de rekening ‘100000 Geplaatst kapitaal’ 
moet gekoppeld worden aan de rubriek ‘Inbreng onbeschikbaar’. 

10.1 Balanstest 

 

De balanstest maakt een inschatting of de solvabiliteit van de onderneming na een winstuitkering nog 
steeds gewaarborgd is. De test zal berekenen in welke mate de vennootschap al haar schulden (korte en 
lange termijn) kan blijven betalen. 

 

In het selectiescherm zal het ‘maximaal uitkeerbaar’ bedrag automatisch worden voorgesteld.  

 

 

 

Vervolgens kunnen we een rapport laten genereren via de knop ‘Afdrukken’. Hier krijgen we onderstaande 
informatie: 
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• Actief – Passief balans na de winstuitkering 
• Berekening van het netto – actief 
• Berekening van de onafhankelijkheidsratio 
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10.2 Liquiditeitstest 

 

De liquiditeitstest maakt een inschatting of de onderneming na de winstuitkering in staat zal blijven om al 
haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van 12 maanden te rekenen 
vanaf de datum van de winstuitkering. 

 

De test moet dus uitgevoerd worden op de meest actuele cijfers van de boekhouding na eventuele boeking 
van geprojecteerde cijfers die rekening moet houden met de schulden en vorderingen van 12 maanden 
volgend op de uitkeringsdatum. Hierop worden liquiditeitsratio’s berekenend. 

 

In het selectiescherm geven we opnieuw dezelfde ‘Gewenste winstuitkering’ mee zoals bij de Balanstest. 

 

 

 

Vervolgens kunnen we een rapport laten genereren via de knop ‘Afdrukken’. Hier krijgen we onderstaande 
informatie: 

 

• Actief – Passief balans na de winstuitkering 
• Liquiditeitsratio’s (current en quick ratio) 
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10.3 Werkblad  

 

 

 

• Afdruk balansgegevens? Hier kan u kiezen om balansgegevens af te drukken (o.a. resultaat) 
• Afdrukken PS balans? Hier kan u kiezen om de gegevens uit het tabblad P en S Balans mee af te 

drukken. 
o Afdrukken werkblad gegevens? Hier kan u kiezen of de gegevens betreffende de 

werkbladcodes morgen worden afgedrukt (o.a. vermelding kleur lijn, werkbladcode,..) 
o Afdrukken vorige balansgegevens? Hier kan u kiezen of de cijfers van de vorige 

balansgegevens worden afgedrukt. U krijgt hier ook een verschil tussen de 2 balansen in 
bedrag en in percentage. 

o Afdrukken interne memo? De interne memo die u via de tekstballon had meegegeven bij 
de werkbladcodes kan u hiermee afdrukken. 

o Afdrukken memo klant? De memo klant die u had meegegeven bij de werkbladcodes kan 
u hiermee afdrukken. 

o Afdrukken inline afdrukken?  
o Enkel lijnen met memo werkblad afdrukken? Hier kan u kiezen om enkel de rekeningen af 

te drukken met een werkblad memo. 
o Afdrukken benaming documenten? Hier kan u bepalen of de benaming van een 

gekoppeld document mee mag worden afgedrukt. 
o Afdrukken documenten? Hier kan u kiezen welke gekoppelde documenten u mee wil 

afdrukken. 
o Werkblad codes: Hier kan u selecteren welke werkbladcodes mee worden afgedrukt.  
o Rubriek: Hier kan u selecteren welke balansrubriek u wil afdrukken (vb enkel Activa) 
o Rekening van / tot: Hier kan selecteren welke grootboekrekeningen mee worden 

afgedrukt. 
• Afdrukken memo balans? Hier kan u kiezen of de memo balans mag worden afgedrukt. 
• Toelichtingen? Hier kan u kiezen om de toelichting mee af te drukken 
• Volgens alternatief plan? Hier kan u kiezen om te drukken op basis van het alternatief nummer 
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10.4 Correcties 
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Hier kan u een lijst afdrukken van de correctie- en presentatieboekingen. 
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10.5 Grootboek 

 

Hier kan u het grootboek van de grootboekrekeningen afdrukken voor de periode waarop het Fiscaal 
Dossier is berekend. 

 

10.6 Verworpen uitgaven 

 

Via deze lijst krijgt u een overzicht van de verworpen uitgaven. Indien er een uitsplitsing is per voertuig / 
CO²-uitstoot, krijgt u hieronder de detail per voertuig. 
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10.7 Balans 

 

 

 

• Sjabloon: Hier kan u voor dit dossier een ‘nieuw sjabloon’ bewaren nadat u de nodige selecties 
hebt gemaakt. Zo kan u nadien op een snelle manier opnieuw de balans afdrukken met dezelfde 
selecties. 
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1. Balans & Resultatenrekening: Hier krijgt u de totalen per rubriek van de balans & 
resultatenrekeningen. 

 

 

 

 

 

 

2. Detail Balans & Resultatenrekening: Hier kan u kiezen of deze rekeningen in detail moeten worden 
afgedrukt 
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3. Toelichting: Hier krijgt u een overzicht van de toelichting uit het tabblad P en S Balans 
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4. . Saldo’s klanten / leveranciers: Hier krijgt u een overzicht van de saldi van de klanten / 
leveranciers. 
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5. Afschrijvingstabel: Hier krijgt u de detail van de afschrijvingstabel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mutatietabel afschrijvingen: 
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7. Vermogensstroom: 
 

 

8. Leningen: 
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9. Afdrukken titelblad: Als dit veld is aangevinkt, zal er een ‘Watermerk’ op de afdruk staan. Van 
zodra de balans definitief is, zal dit watermerk ook niet worden afgedrukt. 

 

 

 

Oefening 
 

• Maak een balans op voor de klant: voeg als bijlage de afdruk van de verworpen uitgaven, 
vennootschapsbelasting en jaarrekening bij. 
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